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 وي نم هم هك اناريدوأ اندورانو شتشاب ويسملا

 6 ل ا م دا 2 ديس. ١ ةاقرفلا لع نطقلا قادرش لانقا

 هه ؟اسقلا ايرص ترذح له

 عباسلا لصفلا ش

 قل ا ديس با يك دنع أ ل نيل ١ ؟ماويملوو نال ةووطنأ

 مك ما ما 2. 2 لالا لا ... مهتأ لق ندلا صاخشألا

 5012 7 د ل ل و 3 ع رج لهملا نم روطارمألا فقوم

 44 م. ما .220 002. لهمتلل ةقيقحلا باسألا

 هكا ع يخل هل عل اجر دقي ب ل ا تح يح ب نقلا

 سماحلا لصفلا

 3177 دخيل ل شل ع ا تيم ريم . اهلا قولا ولا هدأ

 اع ع دوب ل طل ديلا مح يح اقول اكسلا# وللا كلا

 لل ا اا ىلسلا ازيت جيانرب

 يايا" جر كل هايل وي ا ع اينناملأ ةدعاسم بلطي دلوتشر

 1 ع ل و ل هيأوب 1و ه ىف مآدستوب تاثداع

 ام . . . اينالأ فقوم نع تاجاتتسا

 اا“ ا وك لا كلا ص ب اح و ان لي وخان و تشر هكا ذؤهج

 15801 ضي كني تضخ مينا هاو ريح وب ل نا ل ع رازيو ريرعت

 1م و وبل و يلع يو لا و ا رو أزين ليوحن

 :ةي ا ا ل ابروأ ةعيدخل اسفلا ىعس

 1510 يو وع م يب و وب ذاع قالا عارط

 افك م 2.2 5... اناملأ ديصت هأتالاقلا

 راما ا ىابنلا غاللاب ايناملأ لع غلبم

 وأ ل ري ا ا م وت و ل ا ىنابتلا غاللا



 سراسلا لصملا '

 ىمورلا رطخلا

 ايسورلا هيراكتاوب ةرايز
 : فونوزاس ةلطخ

 برحلا, نهكتا
 برحلل ةقياسلا ةرتفلا
 5 تادادعتسالاو تاضوافملا

 ىسورلا رطخلا ةصالخ

 عباسلا لصفلا

 . ىرصلا درلا

 ا ىبرصلا درلأ عوضوم
 . اييرصو اسفلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا عاطقنا

 يباقلا :ليففلا ١
 مالسلا ىلع ةظفاحبلل تاحارتقا
 . رطيسملا هرتلجتا زكرم
 ةرشامملا تانداحملل ىارغ حا رفأ

 طسوتلل ىارغ حارتقا
 . ءارفسلل ركؤم دقع ىارغ حارتقا

 غروبسر طب ناسو انف نيب ةرشاملا تاثداحملا

 يسلتلا لصف ٠

 ة ةرخأخلا اناملأ ىعاسم

 رصحلا ةلأسم ىف انالأ كوكش
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 | اسمنلل ايناملأ ةحيصت

 قىنو ىلليو تايقر

 انيف ىلع ناتي طغض

 رساعلا لصفلا

 . ةيسورلا ةئبعتلا

 . اسنرف ديبأت جوليلاب نالعا
 برحلا اسفلا نالعا أن

 ةماعلا ةئيعتلاب رصيقلا ءاضر

 ةماعلا ةئبعتلا رمال رصيقلا ءاغلا

 ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلاب رمآلا

 رّسع ىداحجلا لصفلا

 برحلا نالعاو ةئبعتا
 تارم وليك ةرشع باحنالاو اسنرف

 ايناملأ راذناو ىناطيرللا لوطسألا

 هكتلومو ناهي
 ١ ةماعلا ةيوسفلا ةئبعتلا

 انانأ قت يرللا هيلا لخاو
 انمأو اسنرف ىف ةئبعتلا
 ظ اكيجابو ارتلجنا

 رع ىلاتلا لصفلا

 مابتحلا
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 لدار
 دن ائيدرف سآنارف قودنأرغلا

 بقع اسفلا شرعل ًاثيرو حبصأ ىذلا دنانيدرف ستتارف قودنارغلا
 نم تاملا ىفو ةابحلا ىف تلظ ةيصخش :؟م5< ةنس ىفجيفدوللراكمدلاو ةافو
 ةيراضتم ممؤارآ تناك مهسفنأ نييوسقلا ىتح . ةيسايسلا تا صخشلا ضمغأ

 نوريئكلا ناكف ٠ هذوفنو اذه لوحلا ىأ ضارغأ نم هنوضرتفي اوناك ايف

 اهرهشي « ةعنام برح . ىلا اقاوت نييوسفلا نييركسملل امعز هنودعي 5

 ةسايسلا ىف ذوفنلا نم هظح نأ دقتعي مريغ ناكو ؛ ايرص وأ ايلاطيا ىلع
 هرابتعاىلا ىتح نوبهذي اوناكر فن كلوأو ءالؤه ريغو ؛ اليئض ناك ةيوسفلا
 ةسايسلا ىلا هترظن لوانتي ىأرلا ىف نيابتلا اذه لثمو . مالسلا ةاعد نم

 ىتح نييفالسلا بحبو نييرجملا هركي هنأ عئاشلا داقتعالا ناكدقف « ةيلخادلا

 ةيفالسلا تايموقلل فارتعالاب ةيكداملا ريوحت مزتعي ناكهنأ هيلا بسن دقل
 ىف نويرجلاو اسقلا ىف ناملآلا هب عتمتسي ناك ىذلا ىسايسلا نايكلا سفنب
 لحي ةيكلملا ف لحب ىتالث ىداحتا ماظنل ذبح هنونظي اوناك مهنأ كلذ . رجم

 ًاضغب هنوضغبي كلذ عم اوناك نيبصعتملا نيبرصلا نأ ديب . ىانثلا ماظنلا

 هيلا نورظنيو ,ةملكلا ذفان ادهطضمو ادودل اودع هنودعي اوناك ذإ , ىعأ
 ناك ام دنعو . ىربكلا ابيرص ةحلصمل لتقي نأ حصي لجر ىلا مهترظن
 قلم شتيفونير باش نلعأ ١414 ربوتك | رهش ىف نوكك احب وفيجاريس ةلتق
 فنرأ تبلع دقو . لمع لجر ناك ١ شرعلا ثيرو نأ ؛ ءالج ىف ؛ ةلبنقلا
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 ثيرو اهسؤري برحلا بزح ىمست ايرص حق ديرت ةبصع ستالبلابلا ىف
 ., هنم مقتنأ ذإ اعيج مهنم مقتتأ ىتأ تدقتعاف شرعلا

 تسل ىنإ» دحتىالثاق ةموئشملا تاصاصرلا قلطأ ىذلا بيسنرب دكأو

 اودع ناكو ءايناملأ ناكد قف ءانقيرط نم ةبقع تلزأ ىتآ ىلع اقلطم افسآ

 ظح نسح نم اودع هنودعي اوناك نويسورلا كلذك ء بونجلا ىفالسل

 لاهو تاتاعلا فاسو هج وداعا ديباوو ماوس كاأ فكلا
 ريغوف اماكحأ ليتقلا قودنارغلا نع هيف عمست تنك ًاضيأ عمتجما

 وهو ءدودأ ودع نم هدقفب تصلخت ايسورلا نأب لوقلاب ةبوحصم هتحاصم
 نم قلع دقق ايناملأ روطا_بمأ امأ . غروبسرطب ىف ىتاملآلا ريفسلا هاورام

 برعي ناك ىلا شماوح لا كلت نم شماه ىف هريس ريرقت ىلع ىرخأ ةهج
 نإ .» لاق ىأرلا ءىداب هسفن ىف عقي امو هراكفأ نع ةحارص اهف

 « ةثالثلا ةرطاربلا ةيصع ثعببنأ دارأ دقفقيدصر بخ اسورلل ناك قودنارغلا

 ةايحلا دبق لع وهو قودنارغلا ىف هبراضتو ىأرلا لطخ نزأ ىلع
 رمآتي ناك هنإ ليق دقق هتافو بقع هنع عاذام بناج ىلا اروكذم ائيش نكمل

 عم قطاوتلاب ةيئانثلا ةكلمملا كيكسفت ىلع لمعي, ناك هنأو . همع علخ ىلع

 امهمكحب نيتلود قلخو ةيقدنبلا وان ولوب ىلع ءالتسالا ىلع مويلغ روطاربمآلا
 ةأفاكم ةيناملآلا ةيروطاربمألا ىلا ةينامرجلا اهلا مضت امنيب ايئاهن هادلو

 امن ةنرحا قودنارغلا ةتيه نأ ىلا اضماغ احيملت ممل دقو . مويلغ روطاربمألل

 تاعورشملا هذه قيقحت نود اولوحت نأ اودارأ نيب وس“ طابض ريبدت تناك

 ةجح محل نوكتل اببرص ىلع هتوم ةعبت اوقلي نأ لقآلا ىلع وأ ةيبرملا

 تجار ىرخأ تاعاشا كلانهو . ةرواجا ةكامملا هذه كالهأل اهب نوعرذتي.:

 عضي ناك اينامور ايكيل وئاكهن وك ةفصب هنأ ىلا عجري قودنارغلا لتقم نأ
 بتاك فقو دقو .ابابلا ىلا ةئمزلا ةطلسلا ةداعاو اءلاطيا ةمجاهمل ريادتلا

 نيننوساملا نأ ىلع للديل باتك رم لصف فصن تيصلا عئاذ قالا



 مدلل © ا

 .قوسأملا دارغلب لفحم ضرغلا اذهل اومدختساو هتوم اوررق نييدنلت وكسالا

 نو ىتلاومملا لعرا اذه نفك ارس نأ اهتم تافاعاو تبغا رأ
 ؟ ابروأ ىف رانلا تمرضأ ةرارش ةباثمب هتوم

 وهو +١4 ريمسد ١8 تسإو اسملا ريمأ دنانيدرف ستنارف دلو

 همأ تنام . فيزرج اوسنرف روطاربمألا قيقش جيفدول لراك دالوأ ربكأ

  ةيلاغترب تناكو كاذ دعب هيأ جوز هب تينعف لابةباصم تناكو لفط وهو
 ىتح شرعلل اثيرو اقح نوكيس نأ نظي هابص ىف نكي ملو هب ةراب تناكو
 فلخت ةملالا ةنملا كلت ١ممو ةنس جنلريام ىف دهعلا ىلو فادور تام

 ابيردت بردي مل كاذ ذإ دنانيدرف سنتارفو . ركذ بقعالب فيز وج وسنارف
 شيجلا ىف نييوسفلا تاقودنارغلا لكك ناك لب ةساسلا رومأ ىلع اصاخ

 لعلو ماري ام ىلع اماموي هت نكن لو . ةيركسع ةريس هتايح ىف ريسي

 انايحأ هددبم دادعتسالا اذه ناكف لسلل !دادعتسا هتثروأ هتدلاو نآل اذه

 كيتاي ردآألا ءىطاوش ىلع راماريموأ ىنويرب ىف ارهشأ قفنيام اريثك ناك ىتح
 عجتني ىرخأ انايحأ ناكو . لوطسأ اسمنلل نوكي نأب هماهتها راثأ امم ةقفادلا

 ضراألا لوح ةلحرب موقي وأ سوفاد ىف فاجلا هرسيوس ءاوه ىف ةحصلا

 موئشملا 1114 عيبر ىفو . 181 - 189 ىف لعف كر هشأ ةرششع قرغتست
 رمعي دق نيناعلاو ةعبارلا ىف وهو ىتافلا روطاربمألانأب ن وأنتي نمكلانه ناك

 . نيسنخلا زواج ىذلا هيخأ نبا توميو
 هتايح ىف ءىنثلا ضعب رثأ ىوئرلا دنانيدرف سننارف كعوت نأ رهاظلاو

 هيف ىوقو « هفصنت مل رادقالا نأ دقتعي هلعج لب هجازم فطلي ملف هقلخو

 نوريثكلا لجعف ضرملا هيلع دتشا دقو . عمتجملا ةايح بنجب ىلا ليلا
 نأ رظتنملا ريغ نم هنأ محل حال نأ امل انابع هرجبم طالبلاب نواصتملا ةصاخو

 هبايترا نم دازو « اثمد هتعيبطب نكي ملو هقلخ نم اذه بعصف «شرعلا قري
 همقس ناك دقو . . ماع هجو ىلع ناسنالا يبل اراقتحا دادزاو هب نيطبحما يف
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 ؛هتوق ىلع ةوق تابقعلا نم هفداصي ام ىلع باغتلا ىلع هميمصت دادز.نآل ًابس

 ناك ىتلا ممآلا تاغل عتق غروبسبا» كالمأ ىف كلا ةمهمل هسفن دعب ناآلو

 . ةفرعملا نم اهنيعب عورف ىف ملعلا ءاملعلا ىلع قلتو اموي اهبكحت نأ رظتني

 ةنس لك نم اريك ايناج قفني حبصأ ابي ىنعي ةرسأ قودنأرغلل تابذمو

 تناك عرازملا ىف اجذومتأ دعت ةعرزم أشنأ ثيح تشيونوك ىف هتعيضف

 ببسلا ناك ابر شيعي نأ ىلع هنم ميمصتلا اذهو . ريفولا ريخلا هيلع ردت

 مل هنكل . ةريخألا هينس ىف اهب عتوتسي ناكىتلا ةيوقلا ةحصلا كالت هغوابل

 ءاقدصأ هل نكيملهنأ عقاولا ىفو . روهججلا نعو عمتجا نع داعتبالا نع علقب

 اذه ىلع لدأ سيلو . .اقدصألا ءالؤه لدم هل نوكي نأ لواح ملو  نوميمح

 ناشقانتي اناكدّقق فرودنستوه نوفدارنوكلا ةرم اهادب أهظح المنملازتعالا

 برحلا ناكرأ ةئيه سيئر لاقف شيجلا طابض ةيقرتل بسنأ دعاوقلا ىا ىف
 عرسقي ناكم نم هنأ و « ضيقنلا هل نيبتي ىتح سانلاب نظلا ناسحا ىلا لدم هنإ
 ىلع انءارأ نا : هلوقب قودنارغلا هيلع درف . نيديدجلا طابضلا ةيقرت ىف انامحأ

 برحت نأ ثلت الف ةكئالم ممرمأ أدبم ىف عيبا ىرت تنأف . ضيقن ىفرط

 ىلا ىنرظن ةرم لوأ هلباقأ نم ىلا رظنأف انأ امأ . كرسي ال ام مهتيحات نم

 نم اذهو ءهب نظلا ناسحإ رربي ام هنم نيبتأ ىتح رظتناو ريح. صخش

 كلذ ىف ببسلا ضعب عجري هيلاو , ءاقدصأ هل لعجب نأ قيلخ ريغ قودنارغلا

 لوحو هلوح نم عاذي ناك ىذلاو ةعيقولاو ءادعلا لع ىوطنملا لاقلاوليقلا

 ىف هنع لاقي ناكامم اريثك سيالو برست ىتح عامسآلا ًالمبو انيف ىف هتجوز
 اوناك نيذلاو مافطصا نيذلا نيليلقلا ءاقدصآلا نأ دبب . قافولا لود نادلب

 مويلغ روطاربمألاكو هرس ةبتكك هلافطأ بعادي ضرألا ىلع ًاسلاج هنوري
 . هتدوم ىف نوبافتي و هل نوصلخ اوباك



 دل #

 شيجلاو دنانيدرف ستنارف

 عمجو ديصلاب هعلو بناحي ةايحلا ىف دنانيدرف سننارف هب ىنع ام مأ ناك
 ىفف . هدالوأو هجوزو ةيرحبلاو شيجلا ؛ ةعارزلاب لاغتشالاو سئافنلا

 ارواي شورب غاصلا نيبعتب شيجلا ىلع رشابملا هذوفت دادزي ذخأ 14. ةئس

 ذوفنو هذوفن نم ةدازتسالا ىلا اقاوت اريدق اطباضو انطف الجر ناكو هل

 حبصي نأ ىلا ةليوط ةضراعم دعب قفو دقو . ةيركسعلا نوئشلا ىف قودنارغلا
 كلذ ن٠ تتابف . روطاربمالا سلجم هبشي هب صاخ ىنرح ساجم قؤدنارغلل
 نم بتكمت نييركسعلا نيقحلملا ريراقتو ةماحلا ةيركسعلا قئاث ولا ةفاكن يحلا
 هيف قلتي ىذلا تقولا سفن ىف ةدحاو دئنانيدرف سنتارف اهنم قلتي روص
 ىفو .نوئشلا كلتب دحاو ىلع ىلع معلاو خآلا نبا حبصيل هتخدن روطاربمآلا

 ةيركسعلا تامظنتلاو تاحالصالا ىف ىبعفلا كارا حبصأ ام ناعرس مقاولا

 ناك نأ دعب حبصأو ىنرحلا هساجم عستاف هسفن روطاربمألا كارتشا نم رثكأ

 روطاربمالا ساجم نه لقأ ىأ  اصخش رشع ةعبرأ مضي نينثا نم افلؤم

 | . هطاشن غلبم ىلع ةلالد اذه ىفو . نينثاب

 ةيوق ةيسايس ةادأ ىرجل' ىوسفلا شيجلا ربتعي دئانيدرف ستنارف ناكو

 ةكلمملا ىف قيرفتلا ىلع ةلماعلا رصانعلا ةضهانمو فوفصلا ديحوت ىفاهل

 ةلود عم برح مايق ةلاح ىف ةكلمملا هذه نع عافدلا ىف نأش نم امام ةيئانثلا

 لكل لقآلا ىلع ةغل ةيناملآلا ىهو ةدايقلا ةغل نوكمت نأ ديرب ناكف . ةيبنجأ

 ةغللاب نيملم املأ ريغ تايالا نودوقي نيذلا طابضلا نوكي نأ ىلع طابضلا

 نأ هضارغأ مهأ نم ناك دقو . دونجلا نم مهترمإ تحت مه نم اهملكتي ىتلا

 نييرجنانييساسسلل هتوادع هيلأعجرت ضرغوهو . هددع دادزيو شيجلا ىوقي

 نوكتنأى لع اورص أ واهبلطىتلا ةيركسعلا تادامتعالا لعاوقفاوب نأ اوبأن يذلا

 . شيجلل ىرجملا فصنلا ىف ةدايقلا ةغل ةيرجلا



 تكمن 0-3 ١"

 لاح نيسحتل ةيوقلا هبعاسم ىف دنانيدرف ستئارف اهاطخ ةوطخ مهأو

 ذإ . برحلاناكرأ ةئيحل ديدج سيئر نييعتىلع 14 ةئس ىف هرارصإ شيجلا
 ىذلا زكرملل اقلطم قئال ريغ ءاربخلا هدعب الجر نيملا كلذ ىلا سيئرلا ناك

 ةلبس ةيصخشو امسقتسع افيرمش اطباض كلذ عم كب سيئرلا ناك دقو هلغشي

 ترا ةاكرأ يح ابنك و وون نهانا ةلكو ا «ييقدلا نسيدناعت هع

 نكي مو . ةلدابتم ةدوءو ةقث نء اني ناك امل ةنس نيرشعو اعبرأ ةماعلا

 ىلع دتاني دف ستنارف هثح ىتح شاعملا ىلع هتلاحا بلط ىف حلي نأ قرحب دحأ

 فرودنزتوهنوف دارنوك هفل:و رمآلا رخآ روطاربمأألا خضرف هريغ نييعت

 ٠ . 19. ةنس ريشون ىف
 ىف ىوسعلا شيجلا ف بصنم رك أ ىف دارتوك نيبعت ءاج نأ قفتاو

 حووطلا ىطارةةسرالا نيع ذإ ةيجراخلا ةرازو ىف ريغت هش ثدح تقو

 كلذب تلخدف ىكسفوشولوج تن وكلا بايملا قولوبلا لحم لاتتربا نورابلا

 ةيجراخلا نوئشلا ىف طاشن ةحتاف دهعلا اذه ناكو . ديدج دهع ىف اسألا ةساس

 لاجر روءآلامامزىلوتدقف . ةالابملامدعو ناودءااىلعهريغنم اءاوطنارثك أ

 ليس ةظا رخآىفا وتيم نا ب< مهنا وآ<ردتكاكةتاسءلانأن وسحاوناك

 لماوعفقوبو , هيف ةديدجةوقو ةريضنةأح ثيب ىسايسلا مسجلا شاعن ال ىعسلا
 نإلاقي ناكو .ةموكحملا تايموقلا ود<تىتلاةداحلا عامطالا نم ةئشانلا لالحنالا

 اب روأل جر هنالاوه ىتائعلا ناطلسلا ال جروبسباه نأو. ايكرتك ىلبت اسمنلا
 عم ابري نأ امبياع ناك نيذال نيبيبطلا لاترباو دارنوك ناكف « ضيرملا

 ضيرحلا لجرلا ظح ءوسل اناكنيبيبطلا نكل ؛ ءانفلا هيقي ايوقم امهضيرم
 بح نم امهنم لكظ ح ناكو « ءاودلا فصوو ءارآلا ىف ايساسأ نافلتخم

 ىلع فوقو مم ذإ ضعبلا مهضعب بح نم نييئاصخالا ظك اليلق رخآلا
 0 | رسما سار

 ىذلا نييعتلا كلذ  برحلا ناكرا ةئيهل اسيئر دارنوك نيبعت نكي مل



 اعل 8

 اوسنرفل ايضرم ارمأ -- روطاربمآلا هرقأو شرعلا ثيرو هيلع ضح
 ىلع دارنوك نم اهركم هسفن خيشلا لهاعلا ىفلأ دقف قالطألا لع فيزوج

 رخفي ناك ىذلا ميدقلا شيجلا ىف ةج تاحالصا لاخداو تارييغت ثادحا

 ءاج دقو . هسفنب هداق ام ةرثكو هسأر ىلع براح ام لوطل رخفلا لكهب

 نأو برالا ةلاح ىلا برقأ شيجلا تاروانم نوكنت نأ ىلع ضحي دارنوك

 ناكو اي رنموايلاطيا م« ةعنام برح ه ىف لوخدلا :ةصرفلا زاهتاب لجعي

 روطاربمألا ظحال ىَّبح سفنلاب ةياثو ةقث هودحت كلذ لع ضح ذإ دارنوك

 نييعت لع رهش ىضقنا دق نكي ملو 11.1 ةئس هدالم ديع ىف هيلع خيشلا

 ىف رهاظ اذهو . ةريخلا هصقنت لجرو رارق هل رقي ال مظنم هنا » :دارتوك

 . « ريخخلاب ةرشبم ىل حولت ال ىتلا هدي هلوانتت» ىث لك
 م ىلع ذخأ نأ ديدجلا ماظنلا نم روطاربمألا روفن نأش نم ناكدقلو

 تداز ىتلا ءايشآلا نم كلذ ناكو . هعم بش ىذلا شيجلا نع دعتبي مايألا
 وهو هباثتك ١ ىلع اباتك او هتدحو ىلع ةدحو ةريخألا هينس ىف روطارممألا

 ةسايس دارنوكل تناكو . غروبسباه لآ نم دحأ امهنم هغلبم غلبي مل ىذلا
 « ةلعفلا برحلا ةلاحل ةلثام فورظ ىف ١ ىردكلا ةيونسلا تاروانملا ةرادإ ىف

 داهتعالاو مادقألا ىلع طابضلا ةيبرت ىوس ةياغالبو ططخلا عضوب ةيانع نود
 هلكهمه ناك ذإ بقاوعلا مخوأب بلاغلا ىف ةسايسلا هذهتداعف « سفنلا ىلع

 نأ نوثبلي الف ليوطلا فحزلا ىلا دونجلا رطضي عيرسلا موجحلا ىلا اهجوم

 « نوثبلي مهوالا مبضرغ ىلا نولصي الف ءايعالا مبكلمتيو مهاوق كبنت

 مبكلمل ىح ةظقإ ةساح مريف تسيلف عوجلاو بعتلا مهنم لان دق ؛ نيب رطضم
 ذخأيف اكار نادمملا ىف لةتني فيزوج اوسنارف ناك دقو . مهروطاربمأو

 نياضم قيرطلا دادتما ىلع قدانخلا ىف نيقلم دونجلاا نم تائم رظنم هرصب

 لرحلا اهيف تطقس نيدام ىف ةرثعبه عفادملاو ناسرفلا ىري وأ بعتلا نم

 املأ اريثأت هآر ىذلا كلاذ خيشلا روطاربمآلا يف رْثأ دقلو . ءايعألا طرف نم



 مدس أ هاسس

 ١.04 ماع ايناملأ روطاربمأ راز نيح هضمب امب يرصتلا نم هسمن كلامي ملو
 في زوج اوسنرف تفتلا دقف . مات ماظن ىف هب رمب وهو هتايال آد>أ ضرعتساو
 طباضاا زهاملو « ؟ !ذهلثم اندنع ليحتسي اذامل ه : ةدحبلاقو هطابضدحأىلا
 ضارعتسالا اذه لثم نإ «لجأ , ةرارم ىف روطاريمآلا درطتسا هيفتك
 . ءانل ًاثديد ةيولقملا تانيرعلا تناب ذإ دعب هب لحأ نأ ىتح نكمي ال

 اوسنارف فكو شيجلاو روطاربمألا نيب دارنوك قرف دقل عقاولا ىفو
 . هتايح جيهأيم نم تناك ىتأأ تاروأ:لاب مامتهالا نع 1405 ةنس دعب فيزوج

 ىلا دنانيدرف ستنارف باهذ ناك ةفصلا هذبمو ؛ اهنف هلثم هبخأ نبا كرت دقو

 . شيجلا نم نيقليف تاروانم رضحيل 1414 ماع وفيجا ريس

 هشرع ثيروب روطا رمآألا ةقالع تلعج ىتلا بابسآلا نيب نم ناك دقل
 قيئو كلذ دعب لظ مث هنيبعت ىلع لص-و دارنوكر اتخا ىذلا وه هنوك ةرتاف
 اماع داقتعالا تلعج ىلا بابسالا نيب نم اذه ناك كلذك . هب تاقالعلا
 ةيركسعلا هءارأ دارنوكر طاشي دنانيدرف سنئارف نأب اسألا ءاددأ نيب ةصاخو

 ىف اهريثني و ثيداحألاب اهتعاذإ ىف فرسي دارنوك نراك ىتلا ءارآلا كلت
 ةيركسعلا راصنأ نه كانيدرف سانارف راتعا أطخلا نم هنأ ىلع . ىهاقملا
 ةدهجملا تارواملا ف برحلا ناكرا سيئر ىأر ىري ناك هنا وأ ةيوسفلا
 نأ هيف كش الامم هنأف . ةيناودعلا ةيجراخلا ةيسايسلاو ةعناملا بورحلاو
 ةناضملا شيجلا تاروانم تسبال ىلا ةوسقلا كلت نجبتسي ناك قودنارغلا
 ايرصو اسعلا نيب ةمزآلا تدتشا املو . اهفيطلت ىف هذوفن مدختاسإ ناكهنأو

 ثيرو ناك برحلل دعتسي امرنم لك ذخأو كسرحلاو هنسوبلا مض ءارج نم

 اوناكن يذلا نيبو ألا نييركسعلا ضراعف ارذحو ةطيحرثك أ كاذ ذإ شرعلا
 ةبراح ىلا مهرحجت نأ ةقيلخ تناكام ىهو ايبرص عم ةلجاعلا برحلا نوذبحت

 | . ًاضيأ ايسورلا
 لمعت ىتلا ةيركسعلا رصانعلا تتابو ىلوآلا ةيناقلبلا برحلا تبشن املو



 باسهلا اد رص ةشقانم ىلع هتداعك دارنوك ضح> ء اسفلا دد#ت ةيفالسلا ةعماجلل

 دنانيدرف سآنارف نأ دي . ايسورلا كلذ ليبس ىف براح ولو ةئابت ةفصب

 ىلع ةظذام ةيوسألا ىوقلا ضرف# ىلع رصأو ةضراعملا لك كلذ ىف ضراع

 قرخ هايسورلا عم ابرح نإ ىركسعلا ىناملالا قحاملل لاق دقو . مالسلا

 لك اش» ىري هنأو ايرص ةيراحم ىف اضيأ هتضراعم هل ىد. أو ء قرخ هلداعي ال

 . ةيجراهلا لكاشملا نم ةيانعلاب ردجأ ةياخادلا اسفلا

 لن ولوكساا نيمآلا هريتركس دنانيدرف ستئارف ثعب رهشب كلذ بقعو
 دلوتشرب ىف ريثأتلا نع فكلا هيلا بلطيو هرذح دارنوك ىلا فاودراب

 ماعلا داقتعالا لطخ ىلع اليد كلذ ىلع دارتوك در ءاجن ة . برخلا ةحلصمل

 . ناقلبلا ىف اسعلا ناودع رهاظي ايناملأ روطاربمأ نأب اضيفتسم ناك ىذلا

 اذه لثم ايناملأ روطارمأل نوكي نأ نم قودنارغلا ىدافتول ىدوب ه :لاق

 . . اضيأ نآلا اندي لغي وهو ١4.4 ةنس ىف انعنم دقف . هيلع ريثأتلا

 بسحن نأ انيلع نيعتي كلذ عمو انحلاصمل نوثرتكي ال ناملآلا نأ ىداقتعا

 ثيح نه الاح انم ريخ ىه امنب ءوده ىف انمدختست ايناملأ نإ . مهباسح

 رخآ ىف انب ىحضتسو « هاشخت ام ريك أ ىه ىتلا اسنرف ةيحان نم اهناج ةعانم

 ١ يد هلا

 مارتحإ امهضفرب +١41 ةنس ىف لودلا دوسالا ليجلاو اببرص تدحت املو

 مايق بوجو ىلع كاذ ذإ دارنوك ض- ندنل رمتؤم اهرقأ ىلا اينابلا دودح
 دارنوك ثدحتف اددرت دلوتشرب ىدباف . اينابلا نع عافدلل فرح لمعب اسفلا

 مزاحلا لخدتلا وه لعفي ام ريخ نأ ىلع خاجر وف هقفاوف , خاجروف ىلا ذئدنع

 هشرع ثيروو روطاربمآلاف . كلذ ذيفنت ناكما ىف ءاجرلا ميدع هنكل

 . « هيلا امهرطضي نل دلوتشربو ناضراعم

 .ىسيو , ابهركي ناك لب ايلاطيا ىلا ليمب نكي مل دنانيدرف سنتارف نأ ىلعو
 ىنأ دقف « ةيلاطبالا ىمامولببدلا قافن اهنم بابسأل اريثك اهتاينب نظلا



 توا

 ةعنام برح ربشل الذيب ناك ىتلا ةرركتملا هتادوهجم ىف دارنوك دضعي نأ

 اكرت عم ةكتشم ايلاطيا تناك موي ١941١ ىف مب ١9٠17 ةنس ىف ايلاطي| ىلع

 . لاتق ىف

 راصنأ نه. هيف نظ اك . نكي مل دنانيدرف سقنارف نأ نيبتي مث نم
 ةروطسا هذه تناك دقف . رشلا ىلع مادقألا ىف نيلاغملا اسعلا ىنركسع

 نورابلا 50 ل

 #91 ريمسيد ىف اسمنلل اضوفم اريزو انيثأ ىف نيع ىذلا ساليست
 لبق دنانيدرف سقتارف قودنارغلاىناءد ه : لاق - ىأرلا رحىرحب نورابلاو
 حال دقو . اهريفاذحةيلودلا ةلاهلا ىف كاذ ذإ ىنثحاف هترايز ىلا نيم ود ىرفس

 . ايسورلا ةفلاح ىف بغري هناو مالسلا ةاعد نم روطاربمالا همعك هنا ىل

 دعب امف انكمت ارمأ ةيكلملا زيح ىف بونجلا ىفالس ىلامأ قيقحت ريتحي وهو

 رمد هايوور ايرصب تاقالعلا نسحت لعجت ىلا ازيت ةسايس دقتنيو
 ْ 000 سكارف مدختسي نأ ديعب نكي لو

 هنأ ول ةملاعلا برحلا ىلا تضفأ ىلا ةينونجلا امهتسايس ىف دلوت ةربو دارتوك

 ١91 هيلو. ىف ايح ناك

 ةساسلا دنانيدرف سنئنارف ءارآ

 نوتشلاب قلعتي امف همع عم ىأرلا ىف اقفتم دنانيدرف سنن ارق ناك
 .ةيوسفلا ةسايسلا ىف ةيوازلا رجح ايناملا عم ةيئانثلاةفلاحما رابتعاو ةيجراخلا
 بستك ١ ىذلا ىناثلا موي ءاغل مظعلا ىصخشلا همارتحا اهوقي ناك ةديقعلاهذهو

 سئنارف ىعس دقو . . قودنارغلا ةئيرق لايح ةسايكو ةمكح نم هرهظأ امب هدو

 سفنو هسفن ىف رثأواينامور عم فلاحتلاو ءالولا طباور ةيوقتل دانيدرف

 نيح .١4 هيلويىف افلس نمراكو لوراك كلدلل امهترايز ىف هآيقل ام هتجوز

 اهشيعت ةيكلملا ةنامورلا ةرسآلا تناكىلا ةشيعملا ةطاسب باجيإ اميا ابجيأ



 تايمسرلا وج نع فالتخالا لك فاتخت تناكو ءايانيس ىيصلا اهرمهق ف

 لام هترهظأ ىذلا صلاخلا دولا ناك كلذك. انف ىف قاخلا طاليلاو فاجلا

 اهل تمدقو ابعم بوك رلا ىلا اهتعد نيح سقنوكلا هتجوز لايح اينامور

 ةرايزلا هذه ركذي لظ ىتح هسفن ىف بيط رثأ « ىواخ ىورق تيب ىف ىاشلا

 . هتايح ىف اهادأ ىتأا تارايزلا دعسأ نم اهدعيو اليوط

 نم ىري نأ دح ىلا اغلاب ايلاطيإ تانن ىف قودنارغلا بايترا نكي لو

 . هعنام برح ةثالثلا ةفلاحملل اهتتامخ نم نظي ناكام فشك ىأرلا دادس

 ىلع ظفاحي نأو مالس ىف ايلاطيا عم قبب نأ دارأ كلذ نم ضيقنلا لع وهف

 ناكمالا ردع م ةايتملا تاقالعلا

 مهافتلاب ةمعدم ايسورلاب تاقالعلا نوكت نأ ديري دناتيدرف سقنارفناكو
 ىتح هعبطب ىطارقوتوأ هناأل ىطارقوتالا امسورلا محن بجعي ناكو . ىدولا

 شرع ناعزعزت ةيسورلا ١4.5 ةنس ةروثو ةيسورلا ةينابايلا برحلا تذأ

 « مههركي ناكف نويسنرفلا امأ . ىنالا الوةينتايثىف هماهوأ تددر صيقلا

 تاعاشالا تجار دقل ىتح ىمظعلا ايناطي ربل همارتحا كلذزم ضيقنلا لعو

 . ىرام سيسنربلا نم جوزتي دق هناب امو

 ةجراخلان وئشلاب قلعت هن دنا درف سنن أ رفىلا اهسن ىلا ءارالا ىه هذه

 . اهتح ىف كشلا ىلإ وعدي ام ةمث سيلو هنوفرعب سانأ

 جروبسباه لآ ةير هطاربمأ ىف ةلخادلا تايموقلا لكاشم ىف هؤارآ امأ

 اوناك نيذلا كثلوا داقتعا ناكدقو . نيقيلا اذه لثم اهنع مالكلا نكمي الف

 وه لوب شتكين صاخلا هريتركسو شور غاصلا لاثمأ هب قيئو لاصتاىلع
 ةدهطضملا تايموقلا ذقنأ ناكل شرعلا لع سلج قودنارغلا ناكول هنأ

 وه اذهو . ىتانثلا ماظنلا لحم لحي ةيكلابلل ىنالث ىداحتا ماظن عضو لواحو

 ادع اف قودن ارغلل ناملآلاو نييوسفلا تانيبأت ةفاك هنع تيرعأ ىذلا ىأرلا

 1 ججوتباست هشيسوفلا ةفيحص



 تسأ اح

 ام ناف تاراشتعالا نم ريثك ىف اظفاحم ناك ناو دناتدرف سئتارقو

 اًقلخ ناك ىذلا لجرلا هنأ ىلع لدت ةيقلخ تافص هل تناكهنا هف كشال
 درج ننسلا نم ةنس ىلع ةظفاحملا ىري نكي ل وهف . ديدج نم ةكلمملا مظني نأ
 رثك أ لبقتسملا ىلا علطتي كلذ نم ضيقنلا ىلع ناك لب . اليوط انمز تماد اهنأ

 هليم نم رثكأ ثيدحلل اقافو حالصالا ىلا ليمي ناكو ىضاملا ىلا هعوجر نم
 ذخاألا ىف ةردقم رهظأ .ىث ىف ةطلس هل تناكالكو . مدقلاب ظافتحالا ىلإ
 عم هريص لاعي ناكو . تابيترت نم دحي ام ىلع نيسحتلا لاغداو ثيدحلاب

 نود ةعاس نيرشعو عبرأ نم رثكأ ءىث هبتكم ىلع ثبل اذا هيريتركس
 فيزوج اوسنرف نرأف . خيشلا همع نم ضيقنلا ىلع هلك اذه ىف وهو .تب
 مكح محي نا دارأ وأ مكح . ةميدقلا ديلاقتلل اقافو « هللا ةيانعب اكله » ناك
 لك هسفنب لياعي نا ىلع هرارصإ هئاطخا رك ١ نمو . هيوذ ىف تيبلا بر

 عستي مل هنهذ نأ ةريغصلا نوئشلا هذهب هلاغتشا نم غلب دقو . قيقد ىمأ

 هيف شيعي ىضاملا ىلا الايم ناكدقو . ةعساولا ةيروطاربمآلا ملاصم كاردآل
 ايلاغم ناكو . نينسملا بأد اذهو . هيلا علطتلاو لبقتسملا ىلا هعوزن نم رثكا
 ةعدقلا ةيجروبسباحلا ةادآلا ىفرييغت ىا ثادحا ىف اددرتم ةظفادحلا هتعزن ىف

 . ةئيدحلا بيلاسالاب ذخالا ايازم ىلا هتفل دعب ىتح

 فينعلا ءايتساللل اك اردا روطاربمالا نم رثك أ دنانيدرف سنئارف ناك
 ةمظع ةمئق تاذ ةيزم هل تناكو . ةيروطاربمالا ىف ةموكحملا تايموقلا نيب

 امهم قئاقحلا ةفرح٠ ىف ةبغرو دادعتسا ىلع ناك هنأ ىهو , مك اح اهب لت اذإ
 لواحي هنأ ىف باتري نم ناكدقف جازملا فينع ناك هنأ ىلعو . ةللؤم تناك

 اينعم ناكو . رستال قئاقحب هئبني نم هبضغل ًاضرعت رثك أ هنع ةقيقحلا ءافخإ |
 كشتلا نيب ماعلا روعشلا ىلع عالطالا مات هلعج ام ةضراعملا فحص ةءارقب
 اكردم  ةيئانثلا ة<لمملا مبمضتن يذلا برصلاو نييتاوركلاونيينافلسنارتلاو

 ناكدقو . ماضر هب بستكي ًائيش لعفي ملاذإ مهتيحان نم هيئاؤي ىذلا رطخلا



 ك1

 نيب رجلا نايعالا نم ماكحلا ناك ىتلا داهطضالا ةساسسل ديدشلا هناجيتسأ

 ةيناملآلاو ةيرجما بازحاللا هتذخأ ىتح , ًاروهشم ًاقورعم رجلا ىف الع نورحب

 مهنم عيرقتلا اذه ءاجخ ةريغصلا تايموقلا ةاباحم ىلا ليمب هنأب ذوفنلا ةريبكلا

 هنع فلتخ فيزوج اوسنرف ناكنيح ىلع ء فاصنالإ ىفهتبغرو هتنكح اهيونت
 . ىضارتلاو ةصقانلا تاءارجالا ىلا اعوزن خيشلا روطاريمآلاناكف ءاذهىف
 لبقي ملف 18707 ىف ةيرجلا ةيوسقلا ةيوسنلاب هسفن راوطارمآلا كسمتسا دقو
 ةطلغ ىتاثتلا ةيروطارسمألا ماظن رتعي دنانيدرف سقن ارف ناك نيح ىف اهلي دعت

 نمو .ةعساو ةطلس رجلا نابعأ لوخ ماظنلا اذه نأ رهظأ قيبطتلا نآل هفيسأ
 هيلوت درجع اثالث اماظن ىتاتثلا م-7 ماظن لدتتسي نآل هدادعتسا ناك مث

 ةيداحتإ دعاوق ىلع ىروتسدلا ماظنلا ريوحت ةلأسم ثح ىلع رفوت دقف . شرعلا

 ريق نكاقأل لاكمأ ةورزيق نيو ناك اه نا تاعرتتلا نودو
 ةعماج نم سجر . و. ز ذاتسالا ءارأ ىلا دئاز ماهتهاب عمتساو رك أنياتشو
 ةوعدلا ىل دق سجر ذاتسالا ناكو ىكيرمالا ىداحتالا ماظنلا ىف اسمولوك

 رحب نأ كشوأو عوضوملا نع ىرخأ تامولعم ميدقتل ايف ىلا ةدوعلا ىلا
 . قودنارغلا لتقم ريخ هغلب نأ امل كلذ لعفيل ابروأ ىلا

 تاحالصا نم دنانيدرف سننارف هيوتني ناك ام يلع كلذ ريغ ةلدالا نمو
 ةريغصلاتايموقلا باسك او نييرجما نارعالاةطلس صاقتت | ىلاىرت ةيروتسد
 ريغ . هقاروأ نم ترشن ىلا ةفلتخلا تاحرتقملا تاعورشم « ةيسايس اقوقح

 ابن رارق ىلا هثك نم دن انيدرف سنن ارف ىهتن ا له وه كشلا هلوانتي ىذلا نا

 نم كلذك . ةيروطارمآلا ماظن ريت هذختي نا ىغبني ناك ىذلا لكشلاب
 - عرشي دنانيدرف سقت ارف ناك اذا ام باوج الب يراتلا ىطثبلتس ىتلا لئاسملا
 ىلوت ناكول لهو «شرعلا ىلوت ناكول ىتانثلا ماظنلاب ىلالثلا ماظنلا لادبتسا ف
 ؟ هفياح نوكي قيفوتلا ناك أ كلذ ىف عرشو شرعلا

 ةعساو اططخ هيلا نويسني اوناك عيجا نا وه كنشلا هلوانتيال يذلا اما



 5-لا

 نكمي ناك أع فوخلا ناك دقو .اهنيوقتو ةيئانثلا ةكلمملا مظنت ةداعال قاطتلا

 تيدبت ىلع نيبصعتملا نييرصلا ضعب تلمح ىتلا لماوعلا نم الماع هلعفب نا
 قظوم نمنيريثك لءجىذلا وه هنيعفوخلا اذهو . هلتقىلع رمآتلاو هلايتغا

 .وفجاريس أبنب اورلع نيح ءادعصلا نوسفنتي تسيادوبو انيق

 دنانيدرف سنتارف جاوز

 عيشأ دقف . تاريثأتلا مأشأ نم هتاح ىف ريثأت ق 1 1 جاوزل ناكدقل

 ةقودنارغلاب متيم هنأ رشع عساتلا نرقلل ةريخآألا رشما :ءلاتاونسلا لئاوأ ىف اف ىف

 ذإ الابازبا ةقودنارغلاو كيرديرف قودنارغلا تانب 0 نيتسيرك ىراه-

 لعج ىّح عوبسالا ىف نينار ماا مهددزيو جروبس رب 5 مهلع ددرت» ناك :

 . مايآلا نم اموي ةروطارمأ امهتنبا ةروريصب امهيسفن ناين ةقودنارغلا ادلاو

 ةرسألا تافيصو نم ةفيصو بح امتم ةقيقحلا ىف ناكدنانيدرف سفتارف نكل

 نينيع تاذ ةقوشم ةروخف ةايمج ةأرمإ تناكو .كتوخ ايفوص سنن وكلا ىه
 . هبانب رقفلا اهضعةمبدق ةيكسشت ةرسأىلا ىمتنت تناكو . ةنزنم تاوطخو نينقارب

 امهدحأ باغ اذأف ..دحا هدوجوب هبتشيال .افخلا ىطابير قت ةنسامبح لظف

 طابض نم نيمأ طباض دي ىلع عوبسا لك لئاسرلا هاياو لدابت رخآلا نع
 ىف سنت طوش بقع قودنارغلا اميب ذإ ؛ ةثراكلا تلح مث . قودنارغلا

 ذإو اللبازيا ةقودنارغلا ىلا مداخ اب بهذف هتعاس ىسن هبا لد جروبسر

 انهو . اهتفيصو ةروص تدجو اهتنبا ةروص دجت نأ ىف اعمط اهأبخم حف نه
 اهقحلي سنت وكلا تدرط دف !اهلامآ تياخمأ روعش روصتي نأ ءرملا عسي

 ٠ ةليللا سفن ىف تيبلا ةرداغم اهيلع تمحو راعلا

 دئانيدرف سنثارف نكل ةدششب غلت اسفلا ةمصاع ىفءوسلا ةنسلا تذخأو
 هئاب رقأ عيمج هضراعف أبنه جوزتيس هنأ نلعأ هداتعو همزع نم فرع امب

 . كلام. تيب ىلا ىمتتت ىهاالو ةريمأ تسيل اهنإ نيلئاق جروبسباه لآ نم.



 سواه

 اذه همزع هيخأ نبا نالعإ ناكف فيزوج اوسنرف خيشلا روطاربمالا امأ
 ةرطق ةمدصلا هذه تءاج امنأكو . هترسأ نيشي راعو ءهل ةحيزم ةبرض ةباثم

 صاصرلاب نايلميسكم هوخ ألتق امبدقف ؛ هتلئاع نا زحأو هترارم سأك ىف ةريدخأ

 ديحولا هنبإو ؛ هيلع انزح نايلميسكم ةجوز تنجو كيسكملاب رادج ىلع
 وأ رحتتا له ىردبال - بيرلا اهفنتكت فورظ ىف افنع هبحن ىضق فلدور

 . .١4.٠ ةنس ىف ىلاطيا ىضوف ابلتق تاءاصيلا ةروطاربمألا هتجوزو ؛ لتق

 براه وهو هبقعتم قنخ : هوتعملا  هتجوز قيقش نبا « ايرافب ريمأ سيولو
 رغصآألا هيخأ نباو ؛ رجربنراتش ةريحب ىف اقرغ امهالك كلهو هيلع مبقلا نم

 ةعباتم تامدص خيشلا روطاربمألل ببس دق دنانيدرف سننارف قيقش وتوأ
 امبو ةكتبمملا هتايح ىف هكلسيامب ةلضافلا قالخألاو ةماركلاب هروعش ىف هاذآو

 ةيبروالا ديلاقتلا ىدحت ىلع هثيرو رصي نالاو .اهئارج نم ضرم نم هبأتتا

 ةيئاش اهمد ىف نوكت نأ دعبيال ةريقف ىتنوك نم هجاوز ةينابسالا بادآلاو
 « ؟ اذه نم ىفعأ نأ ىغبني ناك امأ , : متمتي روطاربمالا عمس دقل . نونج

 ام هنكل ءربشأ ةدع جاوزلا ىف ااتب ضراعي فيزوج اوسنرف ثبل دقل
 ننوكيل دئانيدرف .سنتارف نأو ًادانع الإهيخأن ا ديزتال ةضراعملا هذه نأىأر

 اذه قفاو . اهحي ىتلا ةأرملا نع ىلختلا ىلا هنم شرعلا نع لوزنلا ىلا عرسأ

 جاوزلا هبجومب عقي « ىضارتلا نم عون ىلع ايئابم ديلاقتلاب كسمتسملا خيشلا
 ىوس ام ءىث ىف اقح اهدالوأ وأ ةجوزلا بدكيال اجاوز _ تروكي نأ ىلع

 هسفن ىلع دهعلا دنانيدرف سقنارف عطقو . دالوالا داليمو . جاوزلا ةيعرش

 لاجر رابكو تاقودنارغلاو راوطاربمالاةرضح ىف 15.٠ هينوي 7م موي كلذب

  جاوزلا نالعإ ليجست تقو ةموكحلا
 زعأ مرح ذإ ةيلاتلا مايالا ىف هتزارمو هساتنبال ًابيس لزانتلا اذه ناكدقو

 دويق الول مهل حبصتس تناك ىلا فرشلا رهاظمو قوقحلا نم هيدل سانلا
 ه.أف ! موئشم موي نم هلاي ! هنو 8! ةيايسالا بادآلاو ىعاطقالا نوناقلا



 زيميل ىذلا لئاقلا سدسم عمج نيلخ ةنس ةرشع عبرال رخآ هينوي 58 موي ىف

 ةمئاق ةباحس ةيجوزلا امهتايح ىلع تلظ نيقولخم نيب توملاب ء رخآو داليم نيب
 ىلع خيراتلا كلذ نم تلخ ةتسم ةرشع عسنلو ! هنو 7مل. دقعلا كلذ نم

 ةنرحملا جئاتتلا تلجس ىلا ىاسرف ةدهاعم تيضمأ قودنارغلا لزانت ىركذ

 ! اهيوشنل ةرشابم ةبسانم قودنأرغلا توم ءاج ىَبلا برحلا كلتل

 اوسنارف اهيلع لضفت ذإ جاوزلا بقع كتوخ سننوكلا ةبتارم تدفرو
 اهزكرم ثيح نم ربتعت تناكدقف كلذ عمو جردنهوه ةقود بقلب فيزوج
 ىلإ ترسأ اهنإ لبق دقل ىتح اعط ءانهال فرعت ال تناكف ةقود رغصأ نم لقأ
 ام ًاريثكو « لاغ نمب ةمظعلا تعاتبا ١ دق اهنأ ماعب اهبنوم لبق يح قيدص

 تضافتسا ىتح ؛ةوسقب اهريقحت نودمعتي ةيروطاربمألا ةرسآلا ءاضعأ ناك

 نم هئابرقأو دنانيدرف سنتارف نيب ةفينع رظانم نم عقب ناك امب ثيداحألا
 شرعلا ثيرو قاض ًاريخأو . هجوز قحلت تناك ىتلا تافافختسالا ءارج

 . اناتب طالبلا مسارم نع داعتبالا ارثآف « عقيناك امب اعرذ جربنهوه ةقودو

 انيف ىف قلت هجوز تناك ام هللأتو دئانيدرف سقتارف ضاعتما ردق ىلعو

 هفقومو مويلغ روطربمالا ليمحي هنافرع ناك ةعطاقملاو فافختسالا نم

 ةمئاق تناك ىلا ةقيثولا تاقالعلا كلت ام اعون رسفي اذهو . اهلابح مجركلا

 . برحلا تقبس ىلإ تاونسلا ىف ةصاخم قودنارغلاو ناملالا روطاريمأ نبب

 لوآل اهايا هترايز ءانتأ نيلرب ىف هيقل ام دئانيدرف سنتارف سفت ىف رثأ دقو

 ؛ هئاضرا ىف هتغلابمو هفطلب هريغ نيريثك رسأ ا روطارسالا هرسأو ؛ ةرم

 ىف ناداطصي نيلماك ن يموي 140 ةئس ريفون رهشف روطاربمالا هعم ىضقدقو
 ىلا قودنارغلا ىعدو . ةناتم امهالص تدادزاف بونادلا رهن ىلع واست راكيإ

 . ءأوسلا ىلع جربنهوه ةقودلو هل ةوعدلا تناكو ماعب كلذ دعب مادستوب

 ةقابل نم اهجوزو ىه تيقلو « ةقودب ةقئاللا رهاظملا لكب كانه تلبوقف
 .ضيقن فرط ىلعةنيغضلا ىلع ةيوطنملا انيف بادأ هعم تربظام هتسايكو رصيقلا



 دة

 . سواجلاىلع مغرت ىوسفلا طالبلا ءاشع مثالو ىف جربنهوه ةقود تناكدقف

 ءاعمج تايوسفلا تاقودلا نودو اهجوز نع ادج ةدسرعب ةدئاملا لفسأ ىف

 نم ايدافت ةديدع ةريغص دئاؤم ىلع طسبت مئالولا تناكف مادستوب ىف امأ

 ابثم ىمسأ مه نم ةقودلا نود سلجيف ةليوط ةدحاو ةدئام ىلع اهتماقا

 قودنارغلاعم ناساحي ابتروطاربماو ايثاملا د وطأربما ناكح اذ كهو . اماقم

 ةقيراملاهذبسو . اهل ةلئامت ةدئام لع فوبضلا ةدقب سلجبو ةدئام ىلع هجوزو

 ةيأ ىلع ةقودلا مدق ىناملآلا طالبلا نإ لاقي نا نكمي وأ قباوس قلخت نكت مل
 انيفل تلت ىتلا هتارايز ىف ايناملا روطاربما تفي ملو .كلاملا تيبلا تاريمأنم

 اذه لش. مارتحا لك اهون رهظي نأواضخق جرنهوه هقود روزي نأ

 تاقالعلا لعج نأو ركشلاب قودنارغلا بلق معفي نأ هنأش نم ناك كلسملا

 ناكف . اعوقو رثكأ اممارايزو ةنامم رثق أ رخالاب اهدحأ نيلجرلا ني

 لوطسالادشحو هتاقالع قودنارغلا ىع وفروك ىلا روطاربمالا بهذ الك

 دنع ةرم ثد> دقو . رامريم وأ ىتويرب ىف هترايزل هاعد وا هترحتل ىوسفلا

 ةلملا ديانيدرف ستئارف الليف ىلا روطاربمالا ىعد نأ تارايزلا هذه لدابت

 . 1414 ةنس ةينوي ١١ ىفايميهوب لامعأ نم تشيونوك ىف

 ةيصخش ةلأسم ةيمسرلا ةيوسفلا فحصلا ةياور ىف تشبونوك عامتجا ناك
 . هنرضن جوأ ىف بيجعلا قودنارغلا درو روطاربمالا ىري نأ اهنم دصقلا

 ىف قودنارغلا اهب علو ىتلا ءايشآلا نيب نم نئانجلاو نيتاسبلا ةحالف تناكو
 اهيلع هريكفت فقو مه ةنس ىف تشبونوك ةعيض ىرتشا امل هنأف عقاولا

 نم ةضور اهلعج ىتح همدخ ال عير ةلئاط غلابم ابليس ن قشاو تاروغن

 ةزجش لك تشبون وك ىف فرعي دنانيدرف سقنارف ناكو .ابروأ ضاير عدبأ



 دعس # دج

 ناكفدرولا امأ ؛ طبضلاب هرماوأ قافو بترتراهزالا ضايحتناكو.لغدلكو
 دق سنبرتنوفلاربمالا ناك الو . صاخلا هعلو هب ةيانغلا تناكو ةصاخلا هتعتم

 ةرداغم بقع ةيوسهلا ةيجراخلا ريزو دلوتشرب اهءاجوتشبونوك ىلا مويلغ
 اذه ىف رثآلا لع فحصلا ضعب تباترا دقق مويب اهايا روطاربماألا بح

 ضقنتملو . درولا ةيؤر درجم نم مهأ نوئشل ناك هنأ معزت تلعجف عامتجالا
 ىتحهنفدو هتومب ةلصتملا ةيفخلا ثداوحلاو قودنارغلا لتقم ىلع عيباسأ ةعضب

 هيلع ةرماؤملا تمب «قاثيم » دوجو نع ةبراضتم ةقحالتم تاعاشالا تجار

 لواحمن نأ ريخلا نم ناك كلذل . ةماعلا برحلل ايس ناكو تشيونوك ىف

 . هلوح نم تجار ىلا تاعاشالا لياعن ناو عامتجالا اذه رما هانتكا

 هتاور ىف دنتسا ىذلا ىندنللا سميتلا بتاكم ديتس مابكبو رتسملا ركذ

 صيحمت ىلا وعدت نأ هقباوسو هزكرم نأش نم ١» نكل همسا ركذي مل غلبم ىلا
 ستتارف قودئارغلا جوز وحن هتافتلا راهظأب ايناملا روطاربما نأ هلاوقأ

 ضارغأ ليبس ىف هنظ نسحو دنانيدرف ةدوم بسك ىلع لمعي ناك دنانيدرف

 ىلع انلمح ديتس رتسملا دارأ دقو . تشب ونوكقاثيم ىف اهراث 5 ترهظ ةيسايس
 اَمَقأ دنانيدرف سقتارف قودنارغلا مامأ رشن ايناملأ روطاريمأ نأ ١ قدصن نأ

 قرش ىف نيتعساو نيتكلممب رضاحلا ىف هدعت ةميظع ةطخ هينيعل طسبو اهنا
 راثت نأ ع قفتا كلذ قيقحتلو « تسنراو نايلمسكم هيدلول ابطسوو ابروأ

 عضب اسفرف برضتو « نيدعتسم اسقلاو انناملأ اهلخدت برح ىلا ايسورلا

 اهتديح ذإهرتاجنا بناجىتخم نأنودكللذو افعض اهتوقنم اهلدبتةيوق تابرض
 ةميدقلا اينولوب ةكلمم داعتف ابروأهجو رييغت ىه هذهكب رح ةجيتنو .دكؤ مرمأ

 ستاارفلاثاريمنوكتودوسألار حبلا ىلا قيطابلا رحنمايناركوأو ايناوتيل ابعمو
 داشرا تحت صخيف هدالوأ رغصأ امأ . هدالوأ ريك أ ىلا هدعب لقتتت دئانيدرف

 ايرصنمضتتو ايفالسوجويو رجماو ايميهوب نم فلأتت ةديدجةكلممب هدلاو
 '  ديتسرتسم ةياور ىلع « دنانيدرف سدا رفىأر كلذ ءاقلن. كينولاسو ايساملدو



 كك ىلا

 اهسفن كتوخ ايفوص تفلأو هيدلو ىلع ةضورعم ةميظع ناجتت لامح هسفن

 ةديدجلا هدنلوب ةلودل مدقي نأ هياع ناكف مويلغ روطارممآلا امأ . كولمل امأ

 اسفلا نم فلأت ةديدج ةلود كلذ نء هسف' ضوعب نأو نزوب نم اءزج

 امترئاد ىف اهبكحيو ةيناملآلا ةيروطارسمألا نمض لخدت اتسيرتو ةنناملالا

 لصحت اذبو « دئانيدرف ستئارف ىخأ نبا:فيزوج اوسنرف لراش قودنارغلا
 نم ابسفن ىلا همضت امم عستتو كيتايردآلا رح ىلا ىهتشم ذفنم ىلع ايناملأ

 دقعت ةيداصتقا ةيركسع ةفااحم ىلا اذه . اهتيمهأ ىف ايرافب لداعت ةديدج ةلود

 رجملاو ام مهيهول ةلودو ةداعملا هدنلوب ةكلمو ةربكملا ايناملأ ةيروطارسمأ نيب

 فرشت انوا ف لصفلا محلا ةباثع ايناملأ حبصتق ٠ ةديدجلا افالسوجويو

 . قرشلا قيرط ىلعو ناقلبلا ىلع

 نأ نظي وهو . قافتالا طورش هنإ ديتس ماهكيو رتسملا لوقي اهاذه

 ةقيرطلل اريسفت اذه ىف ناو ةيوسفلا ةيروطاربمألا ةرساألاب لصتا هربخ
 ىف امهلتقم دعب لافتحا نود هجوزو دنانيدرف ستنارف اهب نفد ىتلا ةيرزملا

 كارتشالاب لةثم ىوسفلا طالبلا نأىلإ خخ فرطنم ريشي وهو .وفيجا ريس

 وحن ىلع فورظلا نم ةفئاطب ريبشتلا وأ ةغلابملا ف بهذي مث لتقلا ةعرج ىف

 نيفظوم ؤطاوتب ناك امنا قودنارغلا لتقم نأب ءىراقلا دقتعيل ريثم ىفحص

 ش . لاوحالا نم لاح ةلوئسم ريغ ابرص نأو . نيبوسمن

 نيجوزلا نفدل تلمعىتلا تاييترتلا ةراقح ديتس رتسملا فصو نأ دعبو

 ايناملأ روطاربمأ نأ » ناكال وأ ناعملا نأب لوقلا ىلا ماهتالا ف بهذ نيليتقلا

 روطاربمآلاب ملأ ًافيفخافارحنانأنيلريىف ناعأه يلوي مىهنكل ةزانجلافريسيس

 « . داتعملاكمويلا كلذ ىف ليقتسي ناك هنأ عم ء انيف ىلا رفسلا نع لدعي هلعج

 نع مهفرصت كولملا ةيقبو ايناملأ روطاريمأ ىلا تثعب انيف نأ ىلا انمض ريشي

 لعفب ناك قودن ارغلا توم نأ لبع ديدج ليلد اذه نأ ىلإو ةزانجلا روضح

 مدقيل جروبسباه ىضارأ ميسقت تشبونوكىف ربدي ناكهنال نيب وسم ن يفظ وم
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 الاثتما نكي مل ةزانجلا روطاربمآلا روضح مدعنأ عقاولاو . اناجيت هيدلوىلا

 اومرحي نأ اودارأ ءالؤه نأ معزي انيف ىف رومآلا ةالو بناجنم ةئامبا ةيآل

 نع هفاخ ناكاما . هتوم دعب ىتح فرشلا رهاظم نم هجوزو قودنارغلا

 نييرصلانأب رذحب ثعب وفيجاريس ىف ىنالألا لصنقلا نآل انيف ىلا باهذلا
 حامسلا ةعبت لمحينأ ىنأ ىروطارنمآلا راشتسملا نآلو هتايح ىلع نودتعي دق

 جيفله ناهي هركذ ىذلا رمآلا ؛ انيفىلا باهذلاب هتايحت ةرطاخملاب روطاربمالل

 نأ هيف هفلك ىذلا وهو هيلوي ؟ خيراتي انيف ىف ىناملآلا ريفسلا ىلا هفارغلت ىف
 امأ ءاليلق هت فارحتا وه مويلغ روطاربمالا فلخت ىف ببسلا نأ نلءي

 . هدحو فيزوج اوسنرف روطارسمالل هغلبف ىقيقحلا ببسلا
 ؤطاوت ةيرظن ديتس رتسملا اهيلع ىبب ىلا ىرخألا فورظلا لك كلذك

 درونو ةيعيبطلا روءالا نع جرخبال امبو ةطاسب لكب ىلي امف اهحضونس اسفلا
 ةراثإ اهنع لقتو ةمدقتملا ةاأسملا نع فالتخالا لك فاتخت ىلا اهبابسأ كل

 ش . فطاوعلل

 رمآتي ناك قودنارغلا نأ ىلع ليلد نم لظ ىأ كلانه سيل هنأ عقاولاف

 ٠ هتايح ىلع اورمأت نييوسمت نيفظوم نأ وأ تشبونوك ىف
 ىف عقوام ىورت قئاثو ًاريخأ ترشن دق نأ ةقيقحلا ظح نسح نمو

 نوري نيداجلا نيثحابلا عيمج لعجتو قيدصتلاب ةريدج ةقيقد ةياور تشبونوك
 هذه ىدحإو . برحلا تاءاعد نم ةياعد درجي ةبيرغلا ديتس رتسملا ةيرظن ىف

 ىناثلا مويلغ قفار ناك ىذلا ريزولا راتءورت نورانلا ناك ىعمسر رب رقت قئاثولا

 ٠ ةلباقملل ىلاتلا مويلا ىف ةيناملالا ةيجراخلا ةرازو ىلا هثعب دق تشبونوك ىف

 دنانيدرف سقتارفو ىناثلا مويلغ نيب تراد ىلا تاثداحما درسي ريرقتلا اذهو

 تدرو دق تناك ةخيزم ةيقرب ةبسانمناقلبلاة لاح الوأ الوانت دف ..ايفاو ًادرس

 ذإ عيشأ اك مهنآل ىرحبلا ىطايتحالا اوعد نيينانويلا نأ اهيف ءاجو انيثأ نم

 هغيضو دنانيدرف سقتارف قفتا دقو . ايكرت ىلع مادتعا نوتيبي ارناك مهنع كاذ
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 مالسلا ةحلصال هذوفنمدختسي له ايريل ايناموركلم لوراكض بن اسحي نأ ىلع
 نع امهالكب رعأو تسراخوب ةدهاعم اهتتيع اك ةنهارلا ةلاحلا لع ةظفاحماو

 هكوكش ىدبي دنا درف ستئارف لسرتساو ايراغلب كلم دنانيدرفل هتيهارك
 ايناملأ روطاربمأ دهتجا دقو . اينابلأ لايح ةصاخو ايلاطيإ تاين ىف هبايترإو

 : تاروانملا ىف ايلاطي ]كلم دنانيدرف سقئارف عمتجي نيحهنأ لمأو هكوكش ديدبتىف
 تاقالعلا نيسحتل ةصرف حانت ؛ ةنسلا رخاوأ ىف اهؤارجإ داتعملا ةينالآلا

 جروبسباه شرع ثيروو ليئونامع روتكفف نيب ةيدولا ةيصخشلا
 ىذلا عوضوملا سفن وه تشبونوك تاثداحف ىساساألا خوضوملا ناكو

 ىأ  فيزوج اوسنرفو ىناثلا مويلغ نيب ربشأ ةثالثب كلذ لبق انيف ىف راد
 اينافلستارت ىف نوينامورلا ناكَتلا ةاماعملا ةبسانمب ةيلخادلا اسُعلا ةسايس لواتتي

 . اينامور ةكلمت ىف ماعلا روعشلا ىف رطخلا اهريثأتو « ازين » ىدي ىلع اهنوقلي
 ضرعت نأب ةقيلخ اهنأ ىناثلا مويلغ ىريو ةلماعملا هذه نجبتسي امهالكن اكو
 . رطخلا ةيئالثلا ةفلاحما

 رمأف تشبونوك ىلا ستيرت نوف لاريمألل ايناملأ روطازبمأ باحطصا امأ

 نأب ةلئاقلا ةروطسألا كلت رشن ىلع دعاسو تاظحالم عضب مقاولا ىف ببس
 هرسفي تشبونوك ىلا ستيرت روضح نأ ريغ . كانه ريدت تناك ةميظع ًارومأ

 ماهتها نم ًاريخأ وجاب روف ايناملأ ةيجراخ ريزو هدكأ ام ًايفاك اريسفت

 هرسفي نأ نكي كلذك . اهميظنت ةداعإو ةيوسفلا ةيرحبلا ءاشناب قودنارغلا
 ببسي ميظعلا قاقلانمةيناملآلاةيجراخلا ةرازوو ايناملأ روطاربمأ رواسي ناكام

 هرتلجناو ايسورلا نيب ىرحت قافتا دوجو نع كاذ ذإ تجار ىتلا تاعاشالا

 اسنرف تناك دقف . نيحلا كلذ ىف ةشقانملا هيلع رودت لءفلاب ناك ام وهو

 لثامم ىرح قافتاب ةيئانثلا ةفلاحناب صاخلا ىنرحلا قافتالا اتززع دقايسورلاو
 ريسلا نم اسنرف تلصح ةنسلا كلت نم ريفون ىفو . 1419 ةنس عبير ىف هل

 . نويركسعلاو نويرحبلا ءاربخلا.لصاوي نأب ىناتك دعو ىلع يارغ دراودإ



 مئات دب

 تعضوف . برح بوشن ناكمآل امقوت مهتارواشم زياجنالاو نويسنرفلا
 ىف مماوق نوديزي نييسنرفلا لعج أديدج ابيترت ةيسنرفلاو ةيناطيربلا ةيرحبلا
 , ةقطنملا كلت ىف ةيسنرفلاو ةيناطيربلا ملاصملا ةياجل طسوتملا ضيبألا رحبلا
 .ىطاش ةياجل لاهشلا رحب ىف مهوطسأ نوزكري مهيحان نه زيلجنالا لعج اك
 هيراكتاوب درتجا ١494 ةنس ىف ًاريخأو . ايناملأ ءادتعا نم ىلاهشلا اسنرف
 هرتل#نا نيب ىرح قافتا دقعل رييادتلا ذاختا ىف فونوزاسو ىكسلوفزياو
 نف . ايناملأ دض ابهجويو ىتالثلا قافولل ةيرحبلا ىوقلا نيب عمجب ايسورلاو
 هذه نأش ىف دنانيدرف ستنارف ةرواشم ىلا روطارممالا قوتي نأ ىعيبطلا
 . نكمأ نإ ءايرحب ٠ ًاقيوطت ه هناي رياناكام عفدت ىتلا لئاسولا ىفو تاضوافملا

 هذه هتكرت ىذلا ريئأشلا ىه كلذ عم تشيون وكعامتجال ةجينن مثأ لعلو |
 ىلع عقو دشأ قودنارغلا لتقمل ناك مث نمو .روطاربمالا ةيسفن ىف ةلباقملا
 ةمب رجلا ةيحض بهذ ىذلا نأ ىري وهو ةصاخ لاعفتالاةعب رسلا ةباثولا هتعيبط
 ةدوملا لع ةيوطنملا ةرايزلا كلت هتيب ىف هروزي تلخ مايأ ةعضبل ناك قيدص
 ىف درولا دبشم رثأ لع وفيجا ريس سدسم تاقلط تءاج دقو . ةصلاخلا
 هكلمتي ناك ىذلا بعرلا هسفن ىف مظاعتي نأىلا ىعدأ اذه ناكف تشبون وك
 قالطإفف ددرتي ملف ةلتقلل ةراغم ايب رص لثمتي حبصأ اذكهو . باهرإ لك نم
 اذهو . ابيرص عم ةبسانم انيف اهارت تاءارتجا ةيأ ذاختا فدل وتشرب تنوكلا د
 نع اسفلا دصي ةثداحلا لبق ام ىلا ناك ىذلا وهو ةمكحلا نم ولخ لمع هنم

 . عرستلا ىلع ىوطني ابيرص دض ام لمع نايتا

 وفيجأر يس ةهزز

 ١514 ةنس هيون ىف وفيجاريسو ةنسوبلا ىلا قودنارغلا باهذ لبق
 ةموئشملا ةهزنلا كلتب دنانيدرف سنتارف موقي نأليعىأرلا رقنسا رهشأ ةعضبب
 ىفاهثحيو ايميهوب ىف ىوسفلا شيجلا تاروانم ءانثأ انش يف دارنوك ثداح ذإ



 _ الود

 اذه لاق دقو . كلذ بقع كيرويتوي لاربجلا ةنسوبلا ؟ اح عمانيف ىف

 ىلا شرعلل اثيرو هرابتعاب هنسوبلاةرايز نم دصقي ناك قودنارغلا نإ لارنجلا

 ةصرفلا هذه زاهتاو رشع سداسلاو رشع سماخلا نيقلمفلا تاروانم روضح

 ةرايزلا هذهنم ىنالثلا ضرغلا ىلع لدي ثيدحلا اذهو . هعم هتنيرق راضحاأل

 . داتعملا فلاخت ام دح ىلا تناك ىّتلاو امم ةقلعتملا ليصافتلا رسفيو

 نم وضع رهظي نأ ةيسايسلا ةبجولا نم ادج هيف بوغرملا نم ناك دقف
 نمزب نيملا كلذ لبق امض دق اناك نيذللا نيميلقألا ىف ةيروطاربمألا ةرسألا

 ًاهبنم ءارمأ اهب موقي ىتلا ةيمسرلا تارايلا كلت نم اريخ نكي مل هنأف .زيجو

 ىلا اوناك نيذلا ءاطسبلا ابوروأ ىحالف سفنأ ىف هابإ ايوقمو ءالولا روعشل
 ًاءالومهكاحوحن نوسحو اقيمع امارتحا ةيكل لل نونكي ةيملاعلا ب رحلا لبق ام

 ةرامالا رهاظم قشعي طيسبلا حالفلاو . مايالا رم ىلع هب روعشلا اوثراوت
 لكأي و بكر يو ىثمي هلثممدو محلنم اناسنا هيفدحي نأو هك اح ىرب نأب حو

 ددحي نأ اقيلخ ناك ملكتي هايإ هعامس درجمو . موي لكةئيرم تالكأ ثالث
 ىف اذه ناك دقو . ملاصملاو مافتلا ىف نيكرتشم مهلعجب ىلا ةيرشبلا ةرصآلا

 زايوفوأسنربلاو ىضاملاىفربك آلا كيرديررف وعبارلا ىرته ذنم اذكه خيراتلا

 ١4١ ١ةنس ىف هنسوبلا في زوج اوسنرف راز ةباثملا هذبمو . رضاحلا تقولا ىف
 دنانيدرف سنن ارف رهظي نأ ىلع +١41 ةنس ىف نيلوسوم نورابلا ضح دقو
 جروبسباه ةرسأ ءاضعأ كانه موقينأو « هب ةفرعم اهلهأ دادزيل امتاوركىف
 نيلاوملانيحالفلا نيبنييسايسلانيجيهملاةياعدمهتارايز.اوطبحيلةليوط تارايزب
 ةرايز نم كلذ دعب قودنارغلاهررق امب ةقالعلا ضعب ىأرلا اذهل نوكي دقو
 ةنامورلا رصانعلا ةيوقت اهب دار ناك ةرايزلا هذه ناف . كسرحلاو هنسوبلا
 ناك ىلا ةيروثلا ةياعدلا داسفإو ةيلاوملا رصانعلا نم اهريغو ةيكلوثاكلا

 ءاشنالييسفهنوثي, نوي رصلاناك ىذلا جايحلاو اهبنوموقي نويفالسوجويلا
 ضعب رسفت ىهو ةهزنلا هذهل ةساسلاةيحانلا يه هذهو . ىربك ةببرص ةلود



 سرح هباكر فنوكينأ دنانيدرف ستئارف أمشي ل هلجا نم ىذلا ببسلا ءىثلا
 ىلع ءاش ثيج بكري نأ رثآ لب هتياحل سيلوبلا لاجرو دونجلا نم نوريثك
 رجلا قرتخا ام دنع .١ ةنس ىف ءاتسا دقو .ةفوشكم ةرايس ىفو هتيرح
 اوررض ذإ نويئدملا رومآلا ةالو ابعبتا ىتلإ ةقيرطلا نم لوراك كلملا ةرايزا
 نيدحالفلاعومج هنع اودعباو ةيديد+لاككسلا تاطحم لوح سيلوبلانم اماطن

 . هجوزو قودنارغلل ةيحن مهليدانمو مهتاعبق ميولتل اونأنيذلا
 قود ارغاا رضحي نأ وه كلذ عم ةهزنلا هذهل ماسلا ضرغلا ناك دقو

 ىف نيركسعم اناك نيذللا رشع سداسلاو رشع سماخلا نيقليفلا تاروانم
 ىف روطارماألا نع بوني ناك شيجلل اماع اشتفم هرابتعاب وهو . هنسوبلا
 نوداعملا باتكلا داتعا دقو . ةريخآلا تاونسلا ىف تاروانملا هذه لثم
 ةلبقم ةيرح تايلمعل ةبرجتلا نم اعون , تاروانأ ا هذه اوربتعي نأ اسمدلل
 تناكدقل » انيف ىف ايرص ريزو شتقون افوج رتسملا لوقيو . « ايرص دض
 ناهو هجنامورو وفيجاريس نيب عقاولا ملقألا ىف تاروانملاى رجت نا ةطخلا
 تاروانملا هذهو . ةيرصلا دودملا ةلابق ىأ (وفيجاريس قرش ) كازيزيب
 اردقم ناكو .. .لاحلا ةعيبطب اببرص اهم داري ناك اهب تعضو ىتلا ةطخلاب
 اببف لظ ال تاديكأت هذهو ء ايرص هاجت هنسوبلا ىف نيردلا ىلع ىرحب نا
 فاتخت ةقيرطب اهيلع صن دق ناك ايبرص عم برحلا تايضتقم ناف . ةقيقحلل
 دوصقملاو ) « ب. ةئبعتلاب ةموسوملا دارنوك ةطخ ىف ةقيرطلا هذه نع
 ىف ماظتناب نيطبارم نيقليف ىلع لمتشت نكت ملةطخلا هذهو .(ناقلبلا
 أب شيجلا فصن اهعومم فلؤي امهريغ قلايف ةسمخ ىلع لب ةنسوبلا
 ةنسوبلا نيب الصاف ادح ماعلا نيردلا ىلع رشابم موجه ىلا ىرت تناكو
 تناكو هبرح ناكرأ ةئيهو دارنوك اهريفاذحن ةطخلا هذه عضو دقو . ايرصو
 ةزهاج نادلبلا لك يف ةئبعتلاب ةصاخلا برحلا ناكرأ تائيه ططخ لكك
 اهدقفتيس قودنارغلا ناك ىتلا ةنسوبلا تاروانمنكل .ةجاحلا دنع اهب عفتني



 م

 . داتعملا بيردتلا نم ءزج ىوس نكمت ملو طقف نيقليف نم فلأتت تناك

 ىساسالا ضرغلا ناكل ب ةرهاظ ةبب رح تادادعتسا ةيأي ةقالع اهل نكن ف

 نكت مل كلذك . ةنيابتم ةرعو ضرأ ىف لقتتت ةريثك ىوق نيرمت اهم
 اييرص ةلابت » نيردلا ىلع وفيجاريس قرش هجينامور ىف ىرجتل تارواذملا
 ىلع تاروانملا هذه ترج دقف . شنقونافوج ويسملا لوقي !؟ « طبضلاب

 ىف ىنرغلا وفيجاريس بونج نم ًارتم وليك .٠ دعب ىلع كلذ نم ضيقنلا

 ىلع ىرظن ءادتعا ىأ لاوحالا نم لاح اهب داري نكي ملو . نيسرات ملقإ

 نم وفيجاريس ةيامح ىلا كلذ نم سكعلا ىلع اهب دصقي ناك لب ايب رص
 قودنارغلا دصق ناكدقو . كيتايرداآلا ةحان نم برغلا نم اهلع ءادتعالا

 ةكساا بوكر مث كيتايردالا رحبو همويف قيرط نع وفيجا ريس ىلا رفسلا نم
 ةنسوبلل ةهجاوملا ةقطنلا فرعي نأ راتسومو كيفكم قيرط نع ةيديدخلا
 قيرطلا عطق ىلا ةرطض» هجوز تناكدقو . ناكمآلا ردقب اييرص نع اديعب

 ةرزلإ ىف الا هب قتل لو تسبادوب قيرط نع ةيد.دحلا ةكسلاب انيف نم هلك

 ىف ةرماب ضراعي مل روطاربمألا نأ رهاظااو . وةيجاريس نم ةيرقم ىلع
 . هبوب ؛ ىف ةلأسملا قودنارغلا هلع ضرع ام دنع ةهزنا| كلت ىف ابك ارتشا

 0 بجاولاب هنم ًاروعش ةهزنلا هذه ىف عرمت قودارغلا نأ حوليو

 . ةيكلملا رهاظملاب هبناج ىلا هتجوز لبقتست ىكل ةصرفلا زاهنتا ىف ةبغر هنم
 هتحصل ةاعارم ةرملاب هباهذ ناكمإ ىف ةريخالا عيباسألا ىف كشي ناكدقو
 لعفا :١ هل لاقق روطاربمألا عم ةلأسملا ثحب دقو .وجلا ةرارحل ارظنو
 دنانيدرف سآنارف نأ لع تاد تاظحالم ص اخلا هريتركس ىدبأو « كل ادبام

 ىلا هتهزب نم دارأ قودنارذلا نأب لوقلا نإ» لاقو . ةلحرال ًاسمحتم نكي مل
 « . قالتخا ضح ةخفخفلا رهاظم اطر هرفس نوكي نأ هنسوبلا

 ستنارف بكر هعمج موب ناكو هينوي رهش نم نيرشعلاو سداسلا مويلاىفو

 « مويلا تاروانم نم هتدوع بقع وفيجاريس ىلا هرصع ىف هتنيرقو دسانبدرف



 ايدترم مويلا كلذ رصع دئانيدرف ناكو . اهقاوسأ نم ءايشاللا ضعب ءارشل

 دقو .ءالولا ىلع لدي افاته هل فتهو هب رم امنيأ روهجللا هفرعف ةيمسرلا هتلذب

 هوحسفينأ هل نيقفارملا طابضلا ىلع هعم رذعت ًاماحدزا سانلاب قيرطلا محدزا
 ءاضقلل صيرتت « ةلتقلا نم ةيصع » كلانه تناك هن أ ولف . رخآل توناح نم هل

 تضقت | ةرايزلا نكل . اهنم ملصأ سيل ةناس كاذ ذإ ةصرفلا تناكل ؛ هيلع

 نمو ةنيدملا نم نيرورسم هرزلإ ىلا هتنيرقو قودارغلا داعو مالسب

 . هب البقتسا ىذلا بولسالا
 اياب نإ ه لوقي رتمولك ىف هلافطأ ىلا قودنارغلا قربأ دحألا حابص فو

 ةيقربلا هذه تناكو « ءاثالثلا موب ةيناث مهتيؤر نارظتني امهنإو ريخب امامو

 . بتك امرخآ



 ناثبإ
 لتقلا ةرماؤم

 ىف ىوسملا قودارغلا لتقم وه ةيملاعلا برحلل رشابملا ببسلا نإ
 برح 1914 ةنس فيص ىف ناك امل عقت ل ةعرجلا هذه نأ ولف ءوفيجاريس

 دادزي ناك ىذلا رتوتلا نم مغرلا ىلع هناف . ةيملاع برح وأ ةييرص ةيوسمن
 مجننت نا حجارلا ناكىثالثلا قافولاو ةيثالثلا ةفلاحلا نيب مايآألا رم لع

 ناكب رح خوقو نود نينس لب اربشأ ةلوللا ىف ةيروآلا ىسامولييدلا
 تناكو ءاهبعرل ريظن ال ةعيظف نوكت فوس اهنأب نونبكتي نوعمجأ ةساسلا
 ادادعتسا رثك ا ١19 ةنس ىف نوكت نا ىلع لمعت ايسورلاو اسنرف ىوق

 تلعتشا اكل ءتشتل تناك ام اران لعشأ قودشارغلا لتقف ١414. ةنسىف اهنمال

 ىتلا ةرماؤملا لوصأ ىرحتتنأ نذإ ةيمهآلا نف .ادبأ تلعتشان كت لاعرو

 هذه هل تناك ىذلا لمعلا نع ةيلوئسملا نيعن نأو اهتسيرف قودنارغلا عقو
 | . ملاعلا تعزعز ىلا ةفيخلا بقاوعلا

 نمو ؟ هلتقلا تدح ىلا ثعاوبلا امو ؟ وفبجاريس ةرماؤم ليصافت ام

 ارارستسا رثك ا تلظ ةبعص ةضماغ ةلئسأ هذه ؟ مهءاكرش وأ مهيضرح اوناك

 . ةلصب ةرشاملا برحلا بابسأ ىلا تمت ىلا لكاشملا بلغأ نم ارييحتو

 هوهجو امل ةبسنلاب اهلا اليلق امامتها نيمرتحلا نيخرؤملا ضعب فرص دقو

 ةحلملا تابوشتلاو ةيلابخلا تاعاشالا نم جارو « اهريغ ىلا تافتلالا نم

 ىأ نع جار ام رثك ١ عوضوملا اذه ىف ةيبرحلا ةياعدلاو ءاضغبلا نع ةئشانلا
 .راتلا ابروا ىف تلعشأ ىتلا ةنرحلا مايآلا كلت عيضاوم نم عوضوم

 لودلل ةئبسنلا ةيلوثسملاب نيلوغشم اوناك نوخرؤملاف . ةدع بابسأ اذحلو



 د 0 لا

 بس ةليئثض دج نكت مل ةيرص رداصم نم ةاقتسملا تامولعملاو « ىمظعلا

 ىوسفلا غالبلا ناوه رخآ ببسو . ةضقانتم تاديك أت نم ةنوكم تناكلب

 جنات ابوتحم لودلا ىلا مدق ىذلا'فلملاو اببرص ىلا لسرا ىذلا ىئاهلا

 ىأر ىلع المتشا غالبلا اذه ميدقت اغوسمو وفيجاريس لتقم ىف اسفلا قيقحت

 قئاع ىلع ةميرجلا ةعبت ىقلا ىذلا ىأرلا كلذ  ةرماؤملا ىف ىمسرلا اسفلا

 ةصاخمو ٠ ىربكلا ابي رص ه سيسأت ىلا نوعدي اوناك نيذلا نيبب رصلا نيجيبملا
 لامعأللا كلت ءانأريدوا اندوران د مساب ةفورعملا ةيبرصلا ةينطولا ةيعججلا لامعأ
 سانلا بلغا ىدل ةقثلا نم اريثك ًادبا فداصيمل ىأرلا اذه نكل . ةيرخلا

 وفيجاريس ىف ىرج ىذلا قيقحتلاف . ةدياحلا نادلبلا وا قافولا لود ىف

 متكتلا نم وج قو رسلا ىف رودي ناكو لجع ىلع ةرورضلاب ىرحجب ناك

 . لي ىلع لمع قيترت نع ةرابع لودلا ىلا مدق ىذلا فلملا ءاج اذلو . ماتلا

 نظت تذخا نا دعب الا لودلا ىلا لصي مل فلملا اذه نراك امو

 نكي امه» اييرص دض بر1لا ةين ىلع ةيوطنم اهنا ىف هيتشتو نونظلا اسفلاب

 ةيروا برح نمفواخنا لعفلاب ممترواس دق ابروا ةساس ناك دققف ؛ رما نم

 اوناك ام ىلا ىدجلا تافتلالل تقولا نم عست» مهدل نكي مل ىتح ةماع

 مهناهذأ تحرابب دق كاذ ذإ نكت ملو . هعرتخم, تاماهتا هنا ىف نوهبتشي

 نويوسعلا نوفظوملا اهيف طبض ىتلا ةيزخن | جنيديرفو مارجأ تاكاحم ىركذ

 ةيضقلا ىلع نيفطاعلاب مبتلا قاصلا ىلا مهنم ايعس ةروزم قئاثو نومدختسي
 ؟ىرزملاعونلا اذهنم 4١4 ةئسس فلم نوكي نا حصي نذإ ناكامأ . ةيرصلا

 دإوتشرب فلم ىلعاولدسي ناىلا نيلايم طسولا لود عنواماحتملا ناكاذكهو

 ةءوكحلا قن هنم الدب اولبقتي ناو « ةيرخسلاب هوقمري وا نايسنلا راتسأ

 ىف كا -شالاب ةنادم تسيل اهنأب مزاجلا اهديكأتو اسفلا مهنل تابلا ةييرصلا
 لاوحالا نم لاحب ةميرجلا

 يف ةيعسر ةك احم ىلا مهف هبتشملاو ةلتقلا مدق ١416 ةنسربفون ىف ًاريخأو



 تبا بح

 نع ةيتاوركلا ةغللاب رصتخم ريرقت 1414 ةنس ىف نيلرب ىفرشنو وفيجأ ريس

 ةقيثو ريرقتلا اذهو . ةيناملالا ةعللا ىلا مجرو ةلك احنا هذه ىف مهملا باجلا

 نأ اهنم حوايو . ةهاكفلاو ناجشألاب ء برطملاو نرحملاب ةلفاح ةعتمب ةيرشب

 ىف اهقبس ىذلا ئادتبالا قيقحتلا نم امكت لقأو ةلداع ةمان تناكةك'احلا

 ةئام نم رثكأو نيرشعلاو نينثالا نيمهملا بناج ىلا اهرضح دقو . هيلوي

 ىلإ اهرضح لوقن  مهسفنأ نيرئاضقلا نيفظوملاو نيديدع دونجو دهاش

 ةظتكملا ةمحدزملا ةريغصلا ةكحلا ةعاقملا لخد راتخم ليلق روهمج ءال وه بناج

 اهثاره ريبغتل قئاقد سمخ تارغ دع ةسلجلا ىضاقلا فتودقو . اهيف نمي

 نآل امهتوص اعفري نأ تفاخ توصب ناماكت يخش لا قت رف بلو

 « لوقت ام عمسن نأ ديرن نوقابلاو انأو ةينلع , ةكاحلا

 ةضماغلا تادادعتسالاىلع امق اءوض اضيأ قلي ةمك اح انع ريرقت" اذهو

 ريرقتلااذه نا حوليف كلذ عمو .لتقلا ةمب رحب تهتناو اببرص ل خاد تماق ىلا

 ىلا .ىثلا ضعب عجار اذهو ىدجلا تافتلآلا نم ائيش ايناملا جراخ قلي ١

 . ماعلا ىحاون نم ريثكب ةلصلا ةعوطقم 1418. ىف هرشن ناوأ تاب نأ
 قئاقحلا نع ىمعلاو ءاضغبلا نم برحلا هتقلخ ام نا ىلإ كلذؤح عجريو

 « هياعد درج » وأ روزم ريرقتلا اذهنأ ناهذآلا ىف كرس نأ هنأش نم ناك

 تاداهشلاعيمجنأ هىري ناكناموأ سلراشت ريسلا زاتمملا خ خرؤملا كلذ ىتح

 ةملك ةبا قيدصتىلا ل بسال هنأ ةجردىلا تخسم دق ةمكملا رضاحم نأو ةقفلم

 تاداهشلا اهتديأ مه نم ابيرص ىلا اسفلا هتهجو ام ناف كلذ عمو « . اهيف

 فوساموهو عقاولان ود اييرصةيلؤسمب قلعتي ايفناك ةك احا ءانثأ تيدأ ىتلا

 ايرقت تاونس رشع وفيجاريس ةرماؤم ىف ةقيقحلا تاظ اذكهو . دعب هنينت

 بيذكتلا وأ لامهالا ةيوسفلا ةلدالا بيصن ناك ذإ رارسالاب ةفوفحم ةلوبحجي

 اورشني ال نا ىلع نيصيرح نويبرصلا باتكلا ناك ن يح ىف , ةيرخسلا وا

 ١41 ةنس ىف مهتموكح هتذخنا ىذلا ةمولثملا ةءاربلا فقومو براضتي ايش



 نأ حولي ةديدع تافلؤم نويبرصلا عاذأ ةريخآلا تاونسلا سمخ ىف

 ءاجر ةقيقحلا هجو هب هحاص ىغس ام ابنه . ةفلتخم اهلا تدح ىبلا ثعاوبلا

 اهنمو ةيبزح تاعزن لبع ىوطني ام اهنمو ؛ ملظلا نم عقوام ةلادعلا خسنت نأ

 نيب نم ناك هنآل هسفنل اموهوم افرش هبهبحاص معزي ام ءاقح بيرغلا وهو
 رع ماتخلا ىف رفسأ قودنارغلا لتقمو . قودنارغلا لته اورد نيذلا

 هيلو ةفالموسولا ثلئلا نعمات
 ايفالسوجوي دودح سراخ تافلؤملا هذه نم راظنالا تفلي اه لؤأو

 وبف . دارغلب ىف فورعملا خيراتلا ذاتسسأ شتفيجوناتس هجوناتس هبتك ام

 هباتك ةمدقم ىف لوقي م هنكل هفلؤم اهنم ىقتسا ىلا عجارملا ىلا ريشي ال

 00 نم ةايهلا دق ىلع نيقابلا نيرمآلا ضعب نم ًاسأر هتامولعم عمج
 ديلا مسأ ةفورعم ةببرص ةب رو ةب رس ةيعمج مءزرلع ةمرجلا ةعبت ىقلي وهو

 ىضم امف اوريد نيب ركسعلا طابضلا نم ةيوق ةبصع نم ةفلؤم تناك« ءادوسلا
 نيحلاكلذ نماوماقو ١؟4.مةنسف اجاردةكلملاو ردنكسا كلملالتقم اوذفنو
 ةنسىف ابمظنمو . ةيجراخلا اهتاقالعو ةيلخادلا ايرص ةسايس ىف موئشه رودب

 نيتوجارد لنولوكلا ىوس نكي مل اهيف كرحما حورلاو اهميعزو 5
 . ةماعلا برصلا برح ناكرأ ةئيه ىف تاراخلا ةحاصم سيئر شتفي رتمد

 ىذلا مك ألا رمآتملا اذه نع شتفيجوناتس ذاتسالا لوقي ام كيلاو

 قيرف نيعأ ىف الطب كلذ دعب حبصأو 1941177 ةنس ىف شتشاب بزح همدعأ

 : ىفبرصلا بعشلا نم ريبك
 مظع ؛ حومطلا ريثك , فيرش , عاجش , فقثم , بهاوم وذ لجر

 شتفيي رتميد نيت وجارد وه كلذ . هيعماس عنقي ملكتم « لمعلا بوؤد ؛ ةمحلا
 نيذلا طابضلا راغصو هئاقفر ةصاخو هلوح نء ىلع قراخ ذوفت اذ ناك ىذلا



 سس

 مبفي ًاعنقم ايفاو ًامئاد هليلدت ناك دقو . قلخ ةوقو اروعش هنود ًاعيمج اوناك

 ىلا وهو . هيف ةيشال ًائيرب عيراشملارطخ أو ةبفات طئاسب رورشلا روصي فيك
 نوكي ام هئاقدصأ صلخأ ى تحف رعيالءهدي فءىش لك عضو عدبم مظنم كلذ
 ىلاغي ا دج ًارورغمأضي أن اكش تفي رتمد نيت وجا ردزكل.لمعلاةعاس الاهتينىف
 هنع فرعي نأ بحيو ىقخلا لمعلا ريؤي ناك عالطألا ريثك هنآلو . عنصتلا ىف
 مهفي ال . هاوس هيلع موقي ال ءىش لك نأو لمعلا اذه لثم لوازب هنا سأنلا

 ىعسي ىذلا ضرغخلا الا همامأ ىريالو ًاحضاو امهف اهدويق وأ ةيسايسلا ةايحلا

 راطخالل بح . بقاوعلاب ةالابم وأ ددرت نود روفلا ىلع هيلا دصقي هيلا

 ىلععلومرطاخ بثوتم « ةيفخلالامعألاو ةيرسلا تاعامتجاأل ىلا لايم ةرماغملاو

 رابك نيب ١5.7 ةنس ىف ناك دقو . لتقلا مارجو تارماؤملا رييدتي ماودلا

 لاتغي نم ثعب 1941١ ةنس ىفو .ردنكسا كلملا ةايح ىلع ةرماؤملا اوتيب نم

 ةيراغلبلا ةنجللا عم أطاوت ١51 رياربف ىفو .هشرع ثيرو وأ اسفلاروطاربما

 مظنت هقتاع ىلع ذخأ ١4١4 ةنس ىفو.ايراغلب كلم دنانيدرف لتق ىلع ةيروثلا
 كنف ١511 ةنسفو . دنانيدرفستنارف اسغلا دبعملو لعؤفيجاريس ةرماؤم

 ناكابنيعةتسلا هذهىفو . ىتانويلا نيطنطسق كلملا لايتغال وفر وك ىلإ مهضعب

 دبع ىلوردنكسا سنربلا ىلع ةرماؤم ربديو ودعلابلاصتالا لواحي ربظي املع
 ىف صاصرلاب ىرو كلذ ءارج نم مادعالاب هيلع كح « كاذنيح ايرص
 « /١911 ةنس كينولاس

 بستتملاطباضلا اذه دعاس فيك ل صفتلاب فصي شتفيجوناتس ىضم دقو

 دوزب ناك ف يكو دارغلب ىف ةرماؤملا ميظنت ىلبع ةماعلا برحلا ناكرا ةئيه ىلا

 وفيجاريس ثداح ىف لعفلاب تلمعتساى لات اسدسملاو ليانقلاب هنسوبلا نابش

 لوقي ذإ بلقلا ةطاسي ىلع هيأر ىف لدي شتفييرتكد ةعرج ىلع ثعابلا نكل
 قودنارغلا نا ىرخاألا تاعاشألا نمعمسىذلا قوف شتفييرميدعمس املهنا»
 اسفلا نأب عانتقالا لك عنتقا ايبرص ىف تاروانملا ريديل تآ ىوسفلا



 سن ارف لتق نأ ىلع ريكقتلا لوط دعب هيأر رف ابيرص ىلع أموجهت يبت رجل او
 « اهتاذ برحلا عنمي لب ءادتعالا عوقو نود لرحب دنانيدرف

 تبهذ ام دعب أ ىلا تبهذ ىلا ىهو رهشأ ةعضب تاعاذالا هذه بع ضم مل

 هجوفي روب ىعدب الس وجوب قحص رشن ىتح ١61 4ةنسفف نييوسفلا تاماهسا هيلا
 بابشنيب تثب ىلا ةدي دجلا ةياهرالا ةكرحلا ةأشن اف مضوأ ةعتمةلاسر شنتفي

 قلت ةلاسرلاو. تروا كارلا يلا
 امم رثك أ وفيجاريس ىف ةرماؤملا ذيفنت ةيفيك ىلع رونلا نم ايش صاخ عون

 دوهش دحأ شتتفي ناك دقو . دارغلب ىف امل دادعتسالا نم مت ام حضوت

 نحنف ق نك ناك هنأب ةحارص كاذ ذإ ملسف ١و١ + ةنس ىف ةلتقلا ةك احم

 ةينطولا ران ىزت تناك ىتلا ايرص بابش ةيعمج ىف وضع هناو . . وفيجاريس
 هنكل نحوي انج ةلجفلا راك اهنا ناك هنأ, لس دقل لب.هتسوبلا ىفةيب رصلا

 هاضقلاع نقي نأهنكمأو قودنارغلا لتقم ةرما ؤمنعائيش ملعيناكدناةدشب ركنا
 قهتاحت حصا امدنع ١ ومع ةنسىف امأ 4١ ١ 4 ةنسىف هتدابش تناككلت. هتءارب

 ةجدنك ةققةفالسوجويلا ةدحولاىف هلامآو ىوسفلا سيل وبلا ىديأ نم نمأم

 .ةرماؤملا نع ءىثلكملعي ناك هنا نلعأ دقف . ةيملاعلا برحللو ةمبرجلا كلتل

 ىف ةعرجلا ءاسمو تبسلا ةليل ىضق فيك ًاقئاش ًافصو فصو دق ره لب
 لقأ ال هنا معزو « ىلاتلا مويلاوف ةتيمملا هتاصاصرقلطا ىذلا بيسنر. ةبحص

 بيسر ةصاصر تناك ول هتأو قودنارثلل ضيرتت تناك نك ةرشع نم

 نم تافقأ ناك امل شتقوني راش ةلبنق ةءاطخأ م دئاندرف ستتارف تأطخأ

 لاوخنالا نم. لاح اح رفح ارعن نفاق ناك الو هلابتغال نعأ اعاهزم
 ويسملا هعاذأ ام ًانأشو ةجض اهرثكأو اعقو تاءاشفالا كلت مظعأو

 ًاريزو 1116 ةنس هيلو ىف ناك زاتمم قرص فظوم هناالءشتق ونافوجان وجل

 ردع ورع لافتحالا ةبسانم ىسور ردصأ دقف . شتشاب ةرازو ىف فراعبلل

 5000 ١9154 فيص ف ًاباتك ىمظعلا تيما توق ىلع تاونس



 ناكو « ةيفالسلا ةعماجلا مد و ناونع تح نييرصلا رابك ضعبل ةزيجو

 ؛شتقونافوج عيقوتب و « ١414 ةنس ناد فوديف دعب دان ونعم ىحاتسفالا لاقملا
 رمأب فرتعي ا" فرتعاو ةرملاب ةفولام ريغ ةروصبو ةتغب ءىش لك هيف ىنفأ
 :لاقن ينس ةدعهنايفخن ةبرصلاةم وكحلاو شتشابويسملاناك امبهيفةبارغال ىداع

 دقو . شتشاب الوقن ويلا ةرازو ىف فراعملل ًاريزو ىمظعلا برحلا بوشن دنع تنك
 اهنم فطنقأ ىتأو . مايألا كلت ثداوح نع ملقلا هرطسو ةركاذلا هتعو ام ضعب ًاريخأ تبنك

 ناكأ اديج ركذأ تدل . ءىش لكءاقفأل دعب نكي مل تقولا نأل تافطتقم ةعضب ةنهارلا ةبسانملل
 عسوتب نوكثلا هذه ىف لوادت دقف )انل شتشاب ويسملا لاق موي ةينوي لئاوا مأ وبام رخاوأ ىف

 ( : ريثكلا ءىفلا اذه انتيقل لاق هنا دب . كاذ ذإ ةيلحلادلا ريزو شتتورب ناجوتس مم رثك ا

 اهيلا هحوتي ىذلا داتيدرف ستتارف لتقا وفيجاريس ىلا باهذلل نودعتسي صاخشالا ضعب نإ
 ىف ةيرس ةعاج ل متن م كلذ دعب ىنوريخأ 6 ةرماؤملا هذع تناكو سوتف سيدفلا ديع موي ىف

 حصن دقو . ةينطولا مهريغب نيفورعملا كسرحلاو هنسوبلا ةبلط ضعب عم اهريبدت نمو دارغلب
 نابشلا قيرف اهزايتجا نمعنمأ دودحلا تاطاس ىلا تاملعت ردصت نأب انقيقب هممو شتشاب وبسملا
 دودحلا « تاطلس » نا دي ناجوتس قفاوف ضرغلا اذهل الف دارغلباو>راب دق اوناك نيذلا

 (كاذ دعب انملع اك ) هيلا تبتكل ب ناجوتس تاميلعت ذفنت ملذ ةعاملا هذع ىلا ىمتنت تناك اهسفت
 دودحلا اوزاتحا دق اوناك نابقلا نأل ةرخأتم اهلا تلصو تاهلعتلا نا

 لبق ةرماؤملاب نوملعي اوناك ةبب رصلا ةرازولا ءاضعأ نأ حضتن اذه نم

 دعب ىهف . لاي ام لقأ اذهو . احلاهأب ةمرجم هذه ةلاحلاو ةيبرصلا ةموكحلاف

 ابطابض دحأ اهدالب ةمصاع ىف اهربد ىتل | ةرماؤملا كلت ىلع دبملا فضقت ملنا

 زايتجا نم #: رابشلا عنمج م نأ دعب و ةماعلا برحلا ناكرأ ةئه ىلا نيمتنلا

 وهو اماو اهنح َق هتاملعت طعب مل شتتورب نال اما «هنسوبلا ىلا دودحلا

 2.0 ءادوسلا دبلا ة ةيعمج 0 ىلا ىمتنت تناك « دودحلا تاطلس ونال حجرالا

 ىبنتو رمآلاب ةيوسفلا تاطلسلا رعشت نا بحجب ناك هانركذ ىذلا اذه دعب

 ىضفت نا ةقيلخ تناك ىلا ىرخالا تاليصفتلا عيمج عم نيمرجملا ءامسا اهلأ

 نأ ةميرجلا تحقو نأ دعب ةيبرصلا ةموكحلا ىلع ناك هنا عم , اذه نم ائيش



 ل

 عيمج ىلع ضبقت و ابي رصفاهف هبتشملاةيرسلا تايعملا نع ةيفاوتاي رحتي موقت
 اذه لعفت نا نم الدب اكل . اهذيفنت وأ ةرماؤملا رييدت ىلع اودعاس نيذلا

 اسفلا عيطتست الأ ىف المأ امم لع لك تركنأو ابملاعم سمط ىلا تدمع

 ًاقلق شتقونافوج وسملا رعشتسي نا كلذ دعب بجع الو .اطاوت فاشتكا

 ىقوهو هينوي 7م قفاوملا دحالا موي رصع موئشملا ابنلاب عمس ام دنع ًاديدش

 نكي ملو . ابعوقو لبق ةميرجلاب املاع ريمضلا لقثم ناك هنا عم ىفيرلا هتيب
 راكفالاب هتاالم ةيشخو بقاوعلا نم افوخ نكلو ثدح امل افسأ هنم اذه

 : لاق ةعرملا

 ناسا انوفيلت تاواطلا ملقي فظوم نلبأ رهظلا دعب ةسماخلا الو

 نيح كلذ دسب < ىلع زوحتسي ديدعلا قلقلا ذخأ مث ةرغ ىلع ةبرعضب ىلجام اناسنإ نأك ةعامسلاب

 فرخ رداصم نم ريخلا دكأت

 اببرص ىلع برحلا نالعأل فرظلا اذبي عرنتتس رجملاو املا نأىف ةظحل كشأ نكأ مل

 ةهجو لكنم نآلا حبصيس ىرخألا لودلا لايح اندالبو انتءوكح زكرع نل تيأر دقو
 .تسبادوبو انيق نيبو اننيب امناق عازنلا ناك مويهنم ءوسأو +١5٠ وبام ؟ 4 بقع نك امتيرحأ

 انع مههوجو اولوحيف بيسنرب تاصاصرا فده ىبلا ايروأ كولم رعشي نا ىفخأ تنك

 دحلا اذه ىلا رءألا لصي مل اذا حو . مدالب ىف ةظفاحلاو ةيكسللا رصانملا كاذ ىلع ممرفتو

 ناعيطتست لاحلا ةعيبطب ايسورئاالو اسنرف ال هنأ فرعأ تنكو .انع عفادي نا ايسع ناكاذ نف

 ١9119 ةنسلبق لمكتل تناكام امهتادادعتسا نأل بونادلا عاف ايناملاب امهيسفناسيفت نا

 نير دع ه4 ف 6< ابعرو قلق ىل الع ناك ساخ ع وني ادهو

 كلش نكي مل هنكل اقلق ناكو . ن روجاملا وه باش قيدص كاذ ذا ىبروزي ءاج دفل

 نم ىل لاقق . اريكفت وا ءافشا لواحأ نا نود ىقواخم هممم ىلع تضفنق ىنكلمج ناك مك سأيلا

 هىزن زعاي :لاق «قيقح ماهلاو ءودهو فطل ىف : فورظلا هذه لثمىف اهداتعا ىلا هتجهلي هروف
 نإ كلذ نم دب الف ! تءاش اذا رجلاو املا انجاهتلف اقلطم سألا مزلتسيالرمألا نظا ريزولا
 ىف سيل هنا دب باسحلا ةيوستل ادج ةئءاللا ريغ ةظحللاب تسيل ةتهارلا ةنوآلاو الح ! نإو الحاع
 ةياهنلا ىف ىضفت دقو ! اهنأشو ىهف افلا اهتراتخا اذاو . ةمئالملا ةظحلاا راتخت نا نحت انعسو

 « كلذ ريغ ةمئاملا نوكت دقق . ملي نم نكلو انرض ىلا

 مل ةيركسعلا ةيرصلا رئاودلا نإ ىلع . ن روجاملا نم لدتىَبلا تاملكلا هذه

 نم هتقلت امل ةقثلا اهودحت تناك لب ءادوسلا ةرظنلا كلت رمالاىلا رظنت نكت



 مس اهل

 شتقونافوجويسملا لوق لع «ىدشر ىلا تباثأ » ايسورلا ةيامحب تاديكأتلا
 ءابنالا لوأ غروبسرطي فحص انيلا تلمح نا ظحلا نسح نم ناك دقو »

 ذا ,ةموكحلا نع ريعت اهءارآ نأ امدقم ضرتفن نا انناكما ىف ناكو ةببطلا

 نل ايسورلا نأ, حرصتو رجملاو اسفلا مهت انع عفدت فحصلا هذه تلعج

 «ناك اذكهو . اهوذح نوذحيس ايسورلا ءاقدصأ نأو انع ىلبختت وأ انركتت

 ةركف هفيخت دعت ملف هلاب نأمطأ شتفونافوج ويدملا نأ حضتي كلذ نه

 تادابطضا » ىف ىأرو :ةييزوأ برح عوقو ناكمإو ابيرص ىلع ءادتعألا

 بلقي دق احلاص افرظ ةفينعلا ةيوسفلا فحصلا ةجهىو ةنسوبلا ىف نيبرصلا

 بانتجا ناكمأب نودقتعي اوناك هءالمز نأ ىلع . اسفلا ىلع ىنروأللا ىأرلا

 ىتلاةلعفلاو ةيمسرلا اييرص نيب ةلص ةيأ تابثا نع انيف رخت مهعقونلو . برحلا
 قودنارغلاليتغا ىذلاو وفيجار يس قرتخي ىذلا رهنلا ( اكاجلملا ىلع تيكترا

 ال رمآلا نأب اورهاظتي نأو ءىث لك ىلع راتسالا لدسن نأ ررقت ( هراوحب

 ءاضرتسا اولواحبو نزحلا اوعنصتي ناو ءءايربأ هرزو نم مهناو مهينعي

 لاق . نمث نم عاطتسي أم صخرأب نايكلم ناجوز امئانبأ نم لتق ىتلا دالبلا

 : شتفونافوج ويسملا

 اننا ملاعلا ةيقيو اهءاقدصأ ىري نأ هنأشنم ام لكل عق ف فورعم وه م ةموكسحلا رصفت

 هيف ملع ىذلا ءانملا سفن ىف هرماوأ ناجوتس ىطعأق . وفيجاريس ىرم اتم نع دعبلا لك نوديعب
 لطحتو .ةماعلا لاحت ا ىف وهآلا لئاسو لكَو ءانغلاو ىقيسوملا دارغلب سيلوب عنعي نأب بيسنرب هلمقام

 ةراسخلل هفسأ نع اتيف ةموكحل شتشاب ويسملا برعأو .ىمحر دادحي هبشأ ةلالا تناكو ءىث لك

 نوديدع ءارزو ةموكسحلا لثمو .اهسفن ةميرجل هتقم نلعأو ىمظعةرواجي ةلود اهب تينم قتلأ

 شرعلا:ثيرو ةزانج عيبعت موي (هياوي*) هينوب.؟ ٠ ىف ةيضوفملا ةسينك ىف تميقأ ىتلا ةالصلا ىف .

 ناكنم « انأ تح هنا رهظأ نأ بحأ ءارزولا ءالؤه نيب نم تنكو . انيف ىف نيليتقلا هجوزو

 كيذ نم ضيقنلا ىلع قفاوم بيسنرب ةلمف رقي هنا رخآ ريزو ىأ نم رثكأ هيف نظي نأ حمي
 اهانيضق ىلا ةزيجولا ةرتقلاو فرظلا اذه ناف لك ىلعو . هلعفت انتموكح تناكام ىلع ةققاوملالك

 .« انع٠ امالس نوديرنال ءادعأ طسو ىناب ترعش دقق ىنقياضي هلك ناك ةسينكلا ىف



 لبق ةرماؤملاب فراعملا ريزو ملعي ! مرجم ريمض ةيسفن ىف ثحب نم هلاي

 لامتحا رمآلا أدبم ىف هجيزيو ءاهطابحال الاعف ًائيش لعفيالو رهشب اهعوقو
 مث , ةقيقحلا ءافخإ ناكمإ ىف ءاجرلا هودحي م“ اهيلع ءادتعالاو ايرص ةلزع

 الط ةلاتغملا ةيحضلا ىلع دادحلا عنصتي ةسينكلا ىلا بهذي هلك كلذ عم وه

 . ءاقياضتم» ناك هنأ نذإ ورغ ال !هباهذل نوكي نأ نكمي ىذلا نسحلا عقولل

 ًايزيلجنا اثحاب شتقونافوج ويسملا نم تاءاشفالا هذه تقلقأ دقلو

 ليوط دهع نم نييفالسوجويلل ًاديدش اريصنو ناقلبلا نوئش ىف ًاعتم ًابتاكو
 ىف نلعأف اهقيدصتى لع هسفن هعواطت ملو نوسطاو نوتيس .و . ر. رتسملا وه

 ىلع لديال لكشب بوتكم ( شتفونافوج لاقم ) هلك لاقملا ٠» نأ 49١ه ةنس

 امب رعاش ريغ هبتاك نأ رهاظلاو تايركذلا ريثيو ةطاسب ىلع لدي لب ةيانع
 هيلعو . .. ىهام اهقيدصت رش نم دبال ناك اذا رش نم هتافارتعا هيلع ىوطنت

 ديرب امم ًاضومغ رثك | اهدبب ىلا تامواعملا نأ اما تيثت نأ دارغلب لع ناف

 ىذلارطخلاب فاكراذنإ لع ىوطنتاهنأ امإو هقدصن نأ انم شتقونافوج ابوجل
 دحلا اذه دنع ايف فقوي ام ةلأسملا تسيلو . ىرخأ ههج نم هربخ انغلبي مل

 برحلا ةعبت ةلأسمب امانتها رثك أ حبصأ اكيرمأو ابروأ ىف ماعلا ىأرلا نأف
 ابوجل نم ًايفاو ايفاش احاضيا بلط, نأ هقح نمو « لبق ىذ نم ىمظعلا
 . « شتشاب ويسملا هسيئرو شنقوءافوج

 اب رصىلا هصخشب نوسطا ون وتيس رتسملا بهذ نأز يجو نمزب كلذٍبقعأو

 مضه لع شتقونافوج ويسملا لمحيل ىرخأ ةرايعب وأ « حاضيالا اذه بلطيل

 قفوي مل اذاف . اهرثأب بهذي ام ًاريسفت اهريسفت وأ لاحلا ىف ابيذكتب هتالك

 نع هفرعت ام لك ةعاذأب ابتعمس ريهطت ىلع ةيرصلا ةموكسلا لمح كلذ ىلا

 باطخ لدي امك اذه نم ءىث ىف مجني مل هنأ رهاظلا نكل 1414 ةرماؤم
 : ق هربص هيف ليعو ويام ١ ىف رزبوأ برجاز ىف هرشن حوتفم



 دل اللا

 كتب قلعتي امف ىريونت دارغلب ةموكح توجر ذه نيرهش نم رثك أ نآلا ىلا ىفقتا
 لتفع ةقلعتلا ةلاسرلا ىف ديعب ريغ نمز نم شتقونافوج ابوجل ويسملا اهادبأ ىلا تاحيرصتلا
 ىلع شتفونافوجاي وجلويسلا ريصي له : لاقتنييدام نيلاَوسنوسطاو رتسلاه+و اتهو) وفيجاريس

 اوناك مهئيعب اصاخشا نا اموي شتشاب ويسملا لاق هينوي لئاوا وا وبامه رخاوا ىف هناب هلوق

 فمي ذا لوقيام اقح ىنعي له اناثو ؟ كانيدرف ستنارف لايتغال وفيجاريس ىلا رفا نويهأتي

 ( ؟ كانه دعي ناكام افراع ت تنك ىتا م : نوفيلتلاب وفيجاريس لتقم أت ىقلت فيك

 ةعطاق ةاجا ةباجألا ىف شافوتاف وجاب وجل ويسملا ددرت ىف ةكسحلا اديج مهقأ نأ عيطتسأ ىنا

 اب ماس ناو « ىثئاطلا بواسألا اذهب لوكسم ةلود لجر بتكي نا بجع ف ركنا نا

 حوضوب ملكتي نأ وهو رسي ال بحاو شتشاب ويسملا هترازو سيئرو هليمز ىلع ناك لاق

 اهتقيقح ىلع مئاقولا درسيو ةحارصو

 ىلجلا ديدشلا باطخلا اذه ىلع ةبيرصلا ةموكحلاو شتشاب ويسملا دري مل

 ةموكح نأ تنلعأ دارغلب فحص نأ دم.نوسطاو نوتيس رتسملا ههجو ىذلا

 نوتيسرتسملا بتكف . برحلالصأ نع ديدج قرزأ باتكرشن تررقدارغلب
 وخير ناااهبازو وجرت نول سمت لا اناث اناطخ هلاك[ قريظاوم

 : ريخآألا هباتك ىف لس اكهنكل . قئاثولا كلت رشنت ىتح كحلا ىف
 البلا نم ضرغلا نأ حجارلاو . قرزألا باتكلا نع ءىش عمسي نأ نوه رهشا ةينامك تضع

 0 ا ىتالتتو اهلك ةلا رتفت ىح دقتلا فيفخت اهب داري ةيعل درجم ناك

 . قئاقحلا نع لصفع نايبي اهتءارب رهظت نل لدب رارسالاب اهسفن تفخ اهنا ةيفالسوجويلا

 اليلق اهابتتا الإ ىأرلا ءىداب شنقونافوج ابوجل ويسملا تاءاشفا قلت مل

 شتشاب ويسملا الف اديدج ائيش رهظي امف نوعلطملا اف رب ل ثيح ابيرص ىف
 فا اتصالا ةنيللو اتالرالل اييعر نفعا قو. ابلغ ههرل قدكت ةريغ لو

 هرتلجنا ىف ديد اهب مامهتهالا نأ رع ا[ نكت : ةييرعفا علل انتو

 نم ابيرص ابلمحت ىتلا ةعبتلا ىد» ىلا نوببتتي سانلا ذخأ ثيح اكيرمأو
 همبتيو شتفونافوج ويسملا لع لمح ةيرصلا فحصلا ضعب ذخأ برحلا
 ةلجم ىف هسفن نع اعافد ةليوط تاللاقم ةلسلس تك دقو . ةنايخلاو بذكلاب
 خيرات ىف هب ماق ىذلا رودلا رربو اهيف نابأ ( ةديدجلا ةايحلا ) توفير ىفون

 ةنس ىف دارغلب ىلا هيف ءاج ىذلا م ويلا ذنم اماع نيثالثو فين لالخ ىف اببرص



 دنس ع م سس

 ناك ام تبتك لب ائيش شفأ مل انا » : لاقق كسرحلا نم ارجاهم ١م

 ةبسنلاب احح اذه نوكي دقو « . ةرورضلاب ١414 ةنس ىف عيمجلل افورعم
 ىوقلا اهميعزو « ءادوسلا ديلا ٠ هتلعف ام نيقيلا ماع ملعت تناك ىتلا ابيرصل

 ةلومم تناك ىتلا ءافلحلا دالبب قلعتي امف احح نكي مل هنكل ء شتفيرتمد

 .ايبرص ةءاربب داقتعالا ىلع

 ابوجل دض ىلاكيدارلا ىدتنملا ةنجلل عامتجا ىف 9١ج ليربا ٠0 ىف اريخا
 ىف ءاج دقو . بزحلا نم قباسلا هليمزو هقيدص جارخا لواحو شتفوبافوج
 : ليام ةيرص ف هتور ام ىلع ةبطخلا هذه

 مط قنف لتقيس اسقلا شرع ثيرو نأب ملعي ناكأ بن امألا نييتاكملا شعب هلأس دفق
 تبشتشاب ويسملا نادقا اودع نكي هنأل اهضقتي نأ قفونافوجويسلا اجرو ةركفلا هذه
 ًاطابتق شتقوتاقوح ويسملا بيذكت شتشاب ويسملا رظنتا دقو . . ةرازول عامجا ىفءاذه لاق
 هيسن ام لقي ل هلا ىلع رصيو رركي شتشاب ويسملا دامف ابيذكت رمصي ملو شتفوت افوج ويملا

 <« ؟ انه تلق ىلا تين ىلعل ىئاقدصأ » ةرازولا ىفدع ءالمز اضيأ لاسوشتقونافوجوي.ملاهيلا

 لقي مل هنأ ميلا دك "اق
 لاق اذال فرعا تسلو انا اهضقتا نا بجيف نألا ةملاق ةلاسملاو ضقني مل لوقلا اذه نا »

 نأ عيطتسأ ىلا ىلع ليلدلا تقأ دقو .. اقدص لقي مل هنكل . لاقام شتفونافوجاب وجل ويسأل
 القتسم لمعيو انع لصفتيلف القتسم لمعي نأ شتفوتافوحابوجل دارا اذا هنكل . تمصلا مزلا

 « رفتغتال شتفوتاقوج ويسملا نم ةطلغ ءدهف
 ايا رر هدناب ةيلامتم ساو نا اورج رح رسلا حرضاتلو

 لتقمل دادعتسالا نع اهنيعب تامولعع كلذأ نقشقا ويلا نا: هتلاسرا ف

 مقيل و . ةصاخ ةثداحت ىف كلذ ناك دف . ةرازولل عامتجا ىف ( قودنارغلا )

 تبثت ىتلا نيهاربلاو قئاثولا مدقي نأ ضرع بتك ام قدص ىلع ىداملا ليلدلا
 هلمع ةعئ المحتي نا ةججراخلا ريزوو ةرازولا سيئر نم بلط هنكل كلذ

 شتسن وسملاو شنقونوزوا ويسملا نيلوئسملا نيريزولا نيذه نأكو . اذه
 ةمئاق تناك ىلا ةموكحلا نع اجارحإ رثكأ ىرخأ رارسأ ىشفي نأ ايشخ

 . ضرع ام اضفرف ةيملاعلا برحلا لصأ نعو ١414 ةنس ىف ايرص ىف



 ويسملا نأ نم شتقونافوج ويسملا هدك أ ام ةحص ىلع لدي ىذلاو

 .ىدحإ هنابأ ام ءىرخأ ةلدأ نيب ءوه اهعوقولبق ةرماؤملاب ملعي ناك شتشاب
 .نم ةلتقلا عنمل لعفلاب ردص ارمأ نأ نم 40١ه ةنس ىف اهبتك ىتلا هتالاقم

 .نييبرصلا دودحلا ءارفخ نآل ىاآلا ذفني ملف هنسوبلا ىلا دارغلب نم لاقتنالا

 .ةركفم نم تباث اذهو ؛ هب اوعدصي ملف « ءادوسلا ديلا » ةيعمجل نيعبات اوناك

 .ءانثأ ىف نويوسفلا ابلع ىلوتسا ىتلا هقاروأو دودحلا ريفخ شتفورودوت

 يو

 .ىف كشلا ىلع لمحب هيجو ببس ةم سيل هنا جتنتسن نأ حصي مدقت ام

 امم حوليو .1484 ةنس ىف شتقونافوج ويسملا اهعاذأ ىتلا تاءاشفالا قدص

 .شتفوناةوج ويسملا اعنعا الخدت ذإ شتتنينويسملاو شنفونوزوا ويسملا هلعف
 . اهافخإ رثؤت ةيرصلا ةموكحلا لازت ال ءايشا كلانه نأ , هنيهارب ميدقت نم
 .نيخرؤملا عسي ال ةحيمص ريغ تاءاشفالا كلت نأ ىلع ليلدلا موقي نأ ىلاو

 .ةيرصلا ةموكحلا ءاضعأو شتشاب ويسملا نأ اوصلختسي نأ الا نيفصنملا
 . امنوفخ اوناك مهنكل لتقلا ةرماؤمب ةقباس ةفرعم م تناك

 ااهيلع ىلوتسا ةقيثو افلأ اه.وتحت ىرخأ رارسأ ةعومب كلانه نإ لاقيو
 تاكرحلاو ةياعدلا لامعأ نمضتت برحلا لالخ ىف دارغلب ىف نويوسفلا

 اندورانب ناتفورعملا ناتينطولا ناتيبرصلا ناتيعملا اهم تماق ىتلا ةيروثلا

 ويسملا ىتب ىف قئاثولا هذه نم ريثكلا دجو دقو . ءادوسلا ديلاو اناربدوأ
 .فشكو اناربدوأ اندوران ةيعمج ءامعز دحأ شتقولفاب وليم ويسملاو شتشاب

 .كينولاس ةك احم نع ردص ىنذلا ىمسرلا ريرقتلا ىف بيقنتلاو قيقدلا ثحبلا
 ..ًاريخأ تعيذأ ةريثك ةديدج تامولعم نع ١4119 ةنس ىف ترج ّيلا ةروبشملا

 هلوادت رظح 91١م ةنس كينولاس ىف ايمسر رشن ىذلا مخضلا ريرقتلا اذهو

 .ةلدأ نمضتي رهظي ام ىلع هنأل ناكمألا ردقب هخسن تردوصو كلذ دعب

 1914 ةنس ىف ةمئاق تناك ىتلا ةيرصلا ةموكملا ةعمس لع ىضقت ةريثك



 نيثحابلا ضعب نكل .هنم ةخسن ىلع روثعلا نآلا ليحتسملا نم نوكي دلكي و

 ةريبك ةفئاط ىلع ىوتحي هوفلأف هوسرد برحلا بابسأو ةيبرصلا نوئشلا ىف
 اهئاضعأ لامعأو ١4:4 ةنس لبق ءادوسلا ديلا ةيعمج لامعأ نع تامولعملا نع
 .دنانيدرف سننارف قودنارغلا لتق ىلع ماآتلا ىف اوكرتشا نيذلا

 فيك ز احيألا نم ءىش ىف نيبن نا انل مصي تامولعملا هذه ىلا ادانتساو

 ىلا ةثالثلا لماوعلا نيدراس ةيساسآلا ابطويخ تكيحو لتتقلا ةرماؤم تربد
 عافدلا ) اناريدوأ اندوران ةيعمج ىه لماوعلا هذهو . اهلع ًاريثك تدعاس

 . هنسوبلا ىف ةيروُثلا ةكرحلاو ءادوسلا ديلاو ( ىنطولا

 انا رودوأ اندورا

 00 عمتجا ةيايعبسلاو ةينيتسلا رشع عساتلا يررقلا ىس ىف

 نينوكاب لاثما نييسورلا ضعب ناك ثيح نيييرصلا نييرروثاا نم دوريثك
 مهسفنأل اوذختا دقو . مهذوفن ميياع نوطسبيي ندترهو نيكتابوركو

 رشنو فنعلا ىلع ىوطنت ةيضوف لاسمعأ فارتقا ىلا ىري ايروث اجتانرب
 كلملا ىبع تطلس ىلا راقيجاز ةروث ةعبت عمت رفنلا ءالؤه ىلعو . عزفلا

 .اهف ذخالاو ةروثلا ىلا ءالؤه ةعزن تتاب دقو . ميه ةنس اييرص ىف ناليم

 :ةيدوتملا نم انسب ةقئاطب ع نبللا كلذ: قمنا فاذا لكلاو قحلاب
 مبلك اونوكي ملهرسيوس ىف ىلعلا نوقلتي اوناك نيذلا نيييرصلا نابشلا نأ ديب

 ناك ىذلا شتشاب الوقت ويلا قيرفلا اذه نين نم ناكو ىأرلا اذه لع

 قف نرطتلا ةليسوك ةيداملاو ةيبدآلا ايرص ىوق ةئشنت ىف جردتلاب نمؤي
 ىتلا ايلاطيإ لام ىلع ةيوق ةلود ىف نييبرصلا عيمج جامدإو بسانملا تقولا

 ٠ ةرشابم قءاسلا لجلا ىف ابتدحو تاشنا

 تدحلا نويت :ةكحس: اهرغ» قف نئتعاب ويدل "نسأ اذه. لع

 نإو ةيلصالا هتفص ىلع ةمرتحلا هتماعزب ظفاحت اليوط لظ ىذلا ىلاكيدارلا



 . ةيلاكيدارلا ةغبصلاو اتاتب قفتي ال ام ةنهارلا ةنوالا ىف هتعيبط تناك :
 ناسل افاريوماص دادعأ نم ددع لوأ ىف درو اك ىلاكيدارلا بزحلا جيانربو .

 اهداحتاو دالبلا لالقتساو لخادلا ىف هتيرحو بعشلا ةيهافر » ناك هلاح
 جيانربلا اذه ىف صاخ ممسق درفأ دقو . « جراخلا ىف ةبيرصلا ةعماجلا ةيقب عم
 تحت صني ناك جيانربلا نكل ء هبيردتو ىرصلا شيجلا مظنت ةيمهأ ناينل
 ىركفلا روطتلا ناديم ىف مظنتنأ بحي ه هنأ ٍلع « ةيجراخلا ةسايسلا ٠ ناونع

 ةعماجلا نم ىنجآلا مكحل ةعضاخلاو ةمسقملا ءازجالا ةدعاسمل ةقيرط

 ةيرصلا ملاقآلا ىف ةيح ةيموقلا ةدحولا ةركف ءاقبإ ىلع لمعلاو ةيبرصلا
 تقولا نيحي نأ ىلا اذهو . ةينجالا رصانعلا ذوفنل اهدعب ءارج نم ةضرعملا

 نأ ىرخأ ةرابعب اذه ىنعمو .« ماهملا هذه ىدؤي نأ شيجلا هيف عسي ىذلا

 اهنكسي ىتلا ةيوسفلاو ةيناثعلا نيتيروطاربمآلا ملاقأ ىف سفنألا ريشي
 . ىربكلا اييرص ىلا ابمضتق لبقتسملا ىف ررحتلا برح بشنت ىتح نوبي رص

 اب موقي ةيدرفلا لتقلا لامعأ الوأ امهو ناتيسايسلا ناتركفلا ناتاهو

 ىلا لوصولا ايناثو ةيركسع تاباصععم ,هدوع مايالا مجعت مل رارغأ ةبلط
 بسانملا تقولا ىف عقت برحو انس ادادعإ دعت ةكرحب ةيموقلا ةدحولا

 ناتركفلا ناتاه لوقت  ىلاكيدارلا بزحلا اهلا وعدي اسملاو ايكرت عم

 ةركفلل مت ىتح نيييرصلا نييسايسلا ءامعزلا ناهذأ نادوست اتتاك ناتيسايسلا

 قافو ىلع انايحأ نيتعزنلا نيتاه ءامعز ناك دقو . ةيملاعلا برحلاب رفظلا ةيناثلا

 ىرخأ انايحأو .١4 ةنس رصقلا ىف تفرتقا ىتلا تالايتغاللا لدت اك

 . نيشانتم نيضراعتم

 كلبلل ءادلأ ءادعأ نويلاكيدارلاو شتشاب ويسملا مبصأ ام ناعرس هناف

 اماقتن ا راقيجاز راوث عم ابلمعتسا ىتلاةيومدلا ةيشحولاةوسقلاءارجنمناليم
 حئتاضفلاب ةءولمملا ةصاخلا هتايحو ةيموقلا اييرص ملاصمىفىزخلا هنواهنلو مهنم

 دقلو . ةبيرم تاعمتجب اهيف ىثخي انيف ىف اهنم ًاريبك اناج ىضقي ناك ىتلاو



 هجاوز بقع ةصاخب ردنكسا كلملا هفلخل هدعب نم ةوادعلا هنه تاقتا

 ألو . اجارد ةكلملا دعب امف تحبصا ىتلا ةعمسلا ةئيدرلا ةأرملا كل ره

 و تناك اهنأ ىف نوريثكلا ةققا اذا نقع مل ةكلملا هذه تناك

 زازتمشالاو فوخلا ناك دقو . اهتوخا نم خآل شرعلا ةثارو ىلع لوصحلا

 .شيجلا طابضو نييلاكيدارلا نم نوريثك دحتي نآل اببس لاخلا هذه نم
 :ىلرص خرؤم هبتك ام كيلاو . مئاقلا مكحلا ماظن ىلع نييروثلا

 ةمالاو ةموكحلا ايزخقح ريتعيناك هجراخو طالبلافىرحيناك ام نإ »

 نييرصلاو اييرص ةعمس ىلاتءاسا ةعينش حتاضف عاشت ىتح ةظحلا رمت نكت لف
 هشبل ىتح احل ىفري ةلاح ىف تناك ةيلاملاف . . . هاوفالا قف ةغضم مهلعجو

 هتللملاجاوزب ءىث لك تابو .تايترمزنوضاقتي ال ًارهشأ طابضلاو نوفظوملا

 هتراثا ءاركت حئاضفو ءاوهالا ابيلمت تاريبغت موي لك ىفف . ناك امم ءوسا

 اهتوخإ ةسرطغو ,ةكلملا لمح نع ةقفلملا ةياكحلا تءاج ىتح روبججلا
 .نييركسعلا طابضلاو روبملا تجاهأو هلب نيطلا تدازف ريثلا مبكلسمو

 .نييندملا نماديدعو اطياض نينامث نا هلل اذه ءارج نم ناك دقو. مهجايه قوف

 نيرمآتلا نم ربك ألا بناجلا ناكو ءاهتوخاو هكلملاو كلملا لتق ىلع اورمأآت

 روهدت مهدالب اوأر دقف . ةضحلا ةينطولا مهودحت نابش طابض نم افلؤم

 .ميعانتقأ مبعفدق ريهسم ءىدر كلم كح تحت ىزخلا ابقحليو ضيضحلا ىلا

 .ىطولامهبجاو نا اودقتعا ةميثأ ةلعف ىلاةمالاوةلودلا ذاقنابوجوب ديدشلا

 تا ٠ اهررس

 نوينطولا ةلتقلا ءالؤه ةأجف رصقلا محتقا 11. ةينوب ١١ ةليل ىفف
 .صاصرلاب اودرأو توملا رذح ءىخم ىف ناعباق امهو ةكلملاو كلملا اولاتغاف

 ةيشحولا ةروثلا هذه اوربدنم نيب نمناكو . ءارزولانم ةدعب اوكتقو اهتوخا

 ,شتفس رتعد نيتوجارد ىعدي شيجلا ىف ريغص ىثابزوي اهتامعز رابكن مو

 ,مزالم مهني نم ناك اك« هتايح ةيقبهتمزال همسج ىف تاصاصر ثالث ىقلت



 هد عمد

 نافما هكا وعلا لكي لل اقل ره ناقد 6 ماجربت ىو رح
 ةرماؤم ريبدت ىلع نادعاسي ءادوسلا ديلا ىميعز دعب امف احبصا نانثالا

 رخآ « ىطو بجاوك » ىوسفلا قودنارغلا لتقل وفيجاريس :

 ةليللا كلت بقع نيخآتم رصقلا ةرون اومرضأ نيذلا نورمآملا لظ دقو

 ىلع اصرحو عفت نأ نكمي ةيعجر ةروب ةيآل اعفد ١40 ماع ةليل  ةنرحنا
 نولخدتيو ًارارم نوعمتجي اوناكو . ةيسايسلا مهتعفنمو هيصخشلا مهتحلصم

 نيح هنكل . مبحلاصمب ًاساسم كلانه نأ اودقتعا الك بازحالا ةسايس ىف

 موقي هدبع مه اوأدب ىذلا ديدجلا ماظنلا نأ حالو اه.وده دالبلا تدرتسا

 تناي اهتمالس نأو ميلا ةجاح اهب دعت ل هنأ تأر « فاصنالاو لدعلا بع

 ىف مبلخدت لع ضضم ىلع نيرباص روبمجاو نويلاكيدارلا ناكدقو ؛ ةروفوم
 مهنوكرابتعاب نويركسعلا نورمآتملا ءالؤه لمعلا لزتعاف ةيسايسلا نوئشلا

 ةديدج ةمزأ تأشن ىتح مهتلزع ىلع اوثبلو ةمظنم ةعامج

 هنسوبلا مضاسفلا هيف تنلعأ ىذلا مويلا ءاسم ىف 14.6 ةنس ىف هنأ كلذو
 ةدعكاذ ذإ ايرص ةيجراخريزو شتقونافوليم نافوليم روتكدلا عمج كسرحلاو

 ايوجل ذاتسالاو شتفوداجوتس ابوجللو شتشاب مهني نم نايعالاو ءارزولا نم
 ءاسفلاءشرحت»لايحهذاختىغبني ايف اورظنيل هريغودارغلب ظفاححو شتقونافوج

 ربك أ ًاددعةيدلبلا ةعاقىفىلاتلا مويلا ف عامتجال اىلا ظفاحم ا وعدي نأ ىلع مه-أر رقف
 ىو . شتفيجوناتس خرؤملا مهتلمج ىف ناك ةيليثعلا ةفصلا ىوذ نيبب رصلا نم

 اناريدوأ اندوران تسسأ ىلاتلا مويلا ىف دقع ىذلا عامتجالا اذه ءانثأ

 ةيوقتو مهيردتو نيعوطتملا عمج ىه ةمهم اهب تطبنو ( ىنطولا عافدلا )
 ذيفتت نم اسفلا اهب عنمت ةحلسم برحل اهدادعأل ىرخأ قرطب ابيرص
 ٠ مضلا جيافرب

 نيلرب ةدهاعملااسُملا قرخ نم ايبرص مع ىذلا ءايتسألا نأش نم ناكدقو
 اتفلسأ نيتللا نيتركفلا ءامعز نيب فلأ نأ ةاهتشم ةيرص ادالب ابمضو
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 ءامعز ىلع اهفيلأت ءدب ىف انارب دوأ اندوران ةعامج تلمتشا اذبو . امبلا ةراشألا

 شتفييرتعد لاثمأ نييركسع طابض ىلعو ىلاكيدارلا بزحلا نم نييسايس
 ةعبطم ريدم ىلع تلمتشا اء شتفوكناب وزوب لارنجلاو شتزوكتناتو

 ناني درف سنت ارف لتقل جرخ تح شنقوني باش اهب فظوي دكي مل ىلا ةموكحلا

 دشآ نم ايتاورك باون سلجب ىف هوخأ ناك ىذلا شتفشييرب ناليمو
 قودنارغلا لدقم موي ىف وفيجاريس نم ىقلت هنا لاقي ىذلاو اسعلا موصخ

 نيناصحلا الك »نأب لوقلاك ةرهاظ ةراشا هميرجلا ىلا اهيف ريشأ ةيقرب هتجوزو

 » ماريام ىلع هنم غرف

 ةيزكرملا اهتتجل تناكو رثآلا ىلع انا ردوا اندوران مظنت أدتا دقو

 نادلملا ىف تيسسأ كفو ملاقالا ُْى ابا لامعأ هجوت دارغلب ىف ةميقملا

 وأ « ةفاقثلاب امإ قلعتي لمعب ابنم لك صتخا ماسقأ ىلأتمسقو ىرتكلا
 «تالاحلا ضعب ىف عقو اموهو ءاماو لاومالا عمجي وأ ةيندبلا ةضايرلاب
 ماسقأ ناجل « ملاقالا ناجل ىلي ناكو . ةرواجملا ىضارالاب تاقالعلا ءاشنأب

 ةيلخاد ىف مهماقم نوكي » « مع قوثوم لاجر > ةبابلا ىفو ةيلحم ناجلف

 ناجللا هذه تمظن دقو .. « ةنجل ءاشنال ابف موزل ال نكامأ ىف دالللا

 تمضو . ةعرسب ابيرص نم ناكم لك ىف « مهم قوثوملا لاجرلا » ءالؤهو
 اهتاعأوكاذ ذا ةمئاق تناك ىلا ةينطولا تايعملا ابسفن ىلا اناردوا اندوران

 ككسلا فسنو لبانقلا .اقلإ لع مهر دتو نييجتيموكلا عمج ف تذخأو ايلام

 تاباصع برح ىف مدختسي نا نكمي امم كلذ هباش امو روسجلاو ةيدبدحلا

 اسفلا ىلع سانلا ةظيفح تراثأو لاومالا تعمجو ءاسفلا عم اهاحر رودت

 اياعرلا ىلع ةرصاق هذه اهلامعأ نكت لو . ةراحلا ةيموقلا نم ةلاعف ةياعدب

 ىلعنويردي اوناكو كلذك نوعمجباوناك نييونسوبلا نيرجابملا نأف نييبرصلا
 ىلا اذه ؛ نودوعي .زيح هنسوبلا ىف اهب اوموقيل ردغلا ىلع ىوطنت لامعأ



 هةكح رملا ىف باهرآلاحانج ميعز شق ونيشتاج ناك دقو . لاملاب مهديوزت

 الاصتا انارسدوأ اندورانب رمآلا ءىداب الصتم ةنسوبلا ىف ةيونسوبلا ةير وللا

 . ءادوسلا ديلا ىلا كلذدعب مضنا دق ناك ناو هن .وبلاف اهماسحل لمعي ًآقثو

 دقو . لتقلا تارماؤم ىلع ةنسوبلا ف ضرحي ابضارغأل ًاقافو لعج دقو

 اناريدوأ اندوران ىلإ همامضناب هتكاحم ءانثا قودنارغلا لتاق بيسنرب فرتعا

 ىجتيموكك بردو لاملاب اهنم دوز هنأبو 0419 ةنس ىف

 .قوثوملا لاجرلا » ءالؤهو ناجالا هذه لثم نأف ابسفن ةنسوبلا ىف امأ

 : قفن » ةباثمب اونوكيلو سيساوجلا نم ةكبش اولكشيل نوأبعي اوناك مم

 نولقنيو ةحلسالاو ةياعدلا تارشن نولمحت « ضرأألا تحت تارمم وأ

 ريرقت نم حضاو أضيأ اذهو . هنسوبلا ىلا ايرص نم دودحلا ربع نيرمآتلا

 نويوسفلا طبضف نيرد قليف دئاق ىلا هب ثعب دودحلا طابض نم طباض
 .ناكف برحاا لوألا عيياسالاىف ةيياسح تايلمععضبو هنركفم هعمو هريرقت

 موي لصألا ىف « قفنلا » اهب 'ىثنأ ىتلا ةقيرطلا ىلع لصفم ليلد كلذ نم
 ىوسفلاهيسودلا ىعضاول ًامولعم طباضلا اذهري رقت نكي ملو . مضلا ةمزأ تماق

 دعب شتفوناوجابوجلهيف دروام ةحص دك أو ١4 4 رب وتك | ةك احيىف ىلت هنكل

 ترطضاو ايرصنع ايسورلاتلخت نأ بقع4.4١سرامف مضلاةمزأ ةيوست
 ةيدولا تاقالعلا ىلع لبقتسملا ىف ةظفاحماو جسيسهتلا ةلمح فقوي دعت نأ ىلا هذه

 ءادتعالل ةيعمجنم لوحتلاباناريدوا اندوران ترهاظتق.غروبسباه ةكلمم عم

 ةيندبلا ةضايرلاو ميلعتلاك ءانثلل هبجوم«ةيفاقث» ضارغا تاذ ةيعمج ىلامدهلاو

 .نأ ٠ نلعي لازي ال ناك ىمرلا اهريرقت نأ ىلعو . ةيموقلا ءىدابملا دبعتو

 لمعتانيي هنأ » صيخلتلا ليبس ىلع نمضت دقق ءانئادعإ ىدعأ ىه اسفلا

 لكىلع ظفاحت اهنأف لاوحالا ريغت ىلا رظنلاب فورالل اقافو انريدوأ اندوران

 .برحلا كاذذإ انراعش ناكدقو ... مضلا نالعا تقو اهل تناكىتلا تاقالعلا

 ةحلسآلاو نوعوطتملاو تارهاظملاو تاعاهتجالا تناكو . لمعلا نآلا وهو



 ديهجلا رمتسملا لمعلا بلطيف نآلا امأ تئافلا نيحلا تايضتقم نم لبانقلاو»

 راظنالا انتفل ىتلا تابجاولاو ماهملا ةيدأتل بلطي «لالك هروتعي ال ىذلا»
 « اموي هتعاس فزات مفدملاو ةيقدنبلاب لاتقل لجاعلا دادعتسالاب اهلأأ

 الم دق ىوسفلا فلملاو ىئاهنلا غالبلا نأ حيحص هنأف يرخأ ةيعنمو

 نويوسفلا ناك ذإ وفيجاريس ةرماؤثع ةرشابملا اناريدوأ اندوران ةقالع ىف

 ناودعلا ىلع ةيوطنملا ةيلصألا اهلاعف و ةيعملا هذه لامعأ ىلا مبهابتتا نوهجوي
 رخآ ببسو . ةفاقثلا ةغبصلاب ةغوبصملا ةريخألا اهلامعأ ىلانوتفتلي ام ربك أ
 تناك ىذلا ىرسلا لمعلا نوابحب اوناك نيبوسفلا نأ وه اذه نم صخأ

 انارسدوأ اندوراب نيب امامت اوزيمينأ مهتافق هب موقت ةيركسعلا ةيبرصلا تاطلسلا

 اناردوأ اندوران نأ كلذ عم حضاولا نم هنأ ىلع .« ءادوسلا ديلا  ةيعمجو»

 ىلا دارغلب ىف ةيروثلا تاروشتملا بيرهتو « قافنآلاب » ظافتحالا ىف تضم.
 مهمدختسا نيذلا ءمهم قوثوملا لاجرلاب» مئاد لاصت | ىلع تناكاهمأو « هنسوبلا
 مهتلحر ىلع قودنارغلا ةلشق لعفلاب اودعاس نيذلاو كلذ دعب ءادوسلا ديلا

 ىلا“ ةزجابملاب قيبوتسولا لا نعوت تناك قلا ىف اناريدوأ اندوراتو
 ىف ةيروثلا ةكرحلا .ىثنت ىلع اذ تدعاسف . كلذ ىلع مهنيعتو دارغلب

 اه قحتلي ناك ىلا ةيفيكلاو . وفيجاريس ةميرجل قيرطلا ديبممو هنسوبلا
 رهظمب اهرابظألل ةلاكيدارلا ةموكحلا اهتذختا ىلا تاءارجالاو ةيعملا هذبم
 نقلنا وسما انا لع اع لدتاع ةفاقثو ضارغالل لمت ىلا ةغاخلا
 ةيسوساجلاو ةياعدلا نم هب موقت تناك ام نيقيلا لع نوملعي اوناك هءالمزو.

 1١104 ةئس دعب ىتح ةيوسمن ضرأ ىلع « مه قوثوملا لاجرلا ه عمجو.

 هنآل هتحب « ةيفاقث » ةعامج ةيعمبا هذه ىف ىريل شتشاب ويسملا نكحي لو.

 حصن :( 1918 سطسغا ىف تسراخوب نم هتدوع درجع هنا لاق هسفن.

 « .ًارطخ نوكي اذه نال اسعلا دض ءىش ىف عرشت ال نأب اناربدوا اندورانلا



 ءادوسلا ديلا

 نييسايسلا نييلاكي دارلا ءامعزلا نيب ىأرلا ىف فالخلا ناك ١41 ةئس ىف
 روهظلا ىف ًاذخآ ةالابم ةلقوأطاشن مهنوقوفي اوناك نيذلا نيبركسعلا طابضلاو

 ةيسامولبيدلا ةلاحلا ىلإو ايسورلا فقوم ىلإ رظنلابنويلاكيدارلاف ءىرخأ ةرم
 ىلع اوظفاحت نأ نيببرصلا ىلع نأ نوري اوناك ابروأ ىف كاذ ذإ ةمئاق تناك ىتلا

 ف مهلامعأ اورصقي نرأو فيرش ىلس هجو ىلع رجملاو اسملاب مهتاقالع
 ةيئاهنلا مهتياغ ققحب ىذلا ليقملا عارصلل ةلودلا ةيوقت ىلع رضاحلا تقولا

 تذفت ىتلا ةيركسعلا ةباصعلا نم ًاقيرف نكل . ىربكلا ايرص ءاشنا ىهو

 ةسايسب مربت ةمه طشنأو نيبلاكيدارلا نم ىمحأ .١4 ةنس ىف رصقلا ةروث

 ةيعملا ىلإ كلذ. دمعف « الامعأ » ديرب ناكهنأل الادتعا ريك آلا نييلاكيدارلا

 ١ ةديدج ةيرس ةيعمج ةروص ىلع اهئعبف 10١م ةنس ىف ةمئاق تناك ىتلا ةميدقلا
 قلطأ ىذلا مسالا نكل توملا وأ داحتالا ةيعمجم ىباسألا اهنوناق ىف تتعن

 . « ءادوسلا ديلا ه ناك عيملا نم اهلع

 اهنيناوق ىف دوجوم قيدصتلاب ءادوسلا ديلا ةيعمج نع تامولعملا ردجأو
 ةروصب حناوللاو نيناوقلا هذه توشن دقو . ةقحلملا اهحتاولو ةيساسآلا
 انفلسأو ,١49 ةنس ىف ترج ىتلا كينالس ةمك احمب صاخلا ريرقتلا ىف ةهوشم
 دقتعي نأ ةيرصلا ةموكحلا تدارأ رخأتملا نيحلا كلذ ىف هناف . ةراشألا اهلا

 ىلإ ىرت ايرص لخاد ىف ةيروث ةيعمج ىوس نكت مل ءادوسلا ديلا نأ سانلا
 ريشت اهيعبتارقف تفذخ , ةكلاملا ةرسآلا لب ىلاكيدارلابرزحلا ةطلس بلق
 نكمت شتفشتجوب ويسملا نكل .ايبربع جراخ ىفمدحلاو باهرآلا لامعأ ىلإ
 « ءادوسلا ديلا ,ءاضعأ نم ةايحلا ديق ىلع ايقب نيوضع نم اهاقتسا تامواعمب
 ةيصخش تبقي نأ عاطتساف , حتاوللاو نيناوقلا كلتل لماكلا صنلا داحيا نم
 ىف ًارهظم ء امم نوفرعي اوناك ىتلا ةيرسلا ماقرألاو اهئاضعأ نم ريك ددع
 دقلو . ءاوسلا ىلع نييركسعلاو نيبكلملا نيفظوملا نم ًاريبك ًاددع مهتلمج



 د مُههاذدل

 ءاضعأ بلحي نأ ديدجوضع لك ب جاو نأ ىلع مم , م نيتداملا ىف صن

 مهضعب فرعي مومعلا ىلع ءاضعألا حركي لو. هاج مدصيو نديدع

 ةنجللا الإ مثءامسا فرعت الو ةيرس ماقرأب نودع اوناك لح نتي ساخشأ

 لك قوف ةيعمجلا لاصم نإ . : ةيعملا هذه نيناوق ىف ءاج ام كيلاو . ةيزك رملا
 دقفي اذه هلمعب هنا كردي نا بحب ةيعملا لخدي وضع لكو . ةحلصم

 ةيزكرملا ةنجللا تردصأ اذإ » «! ايتاذ احر وأ ًادجم رظنتي الو هتيصخش
 ذيفنتلا ةقيرط امأ . ددرت الب محلا ذيفنت وه مهي ام لوأف مادعألاب اكح

 الإ اهئيضي ال ةبلظم ةفرغ ىلإ داقي ةيعمجا لخدي نيح وضعلا ناكو « . نايسف
 رجنتخو بيلص هقوف دوسأ ءاطغ اهلع ةريغص ةدئام اهضرأ ىلعو نادعمش
 مدب , ىنيذغت ىلا ضرالاو ىتتفدت ىلا سمشلاب » بلاطلا مسقيف .ةرادغو

 آصلخم ىتابح نم ةظحل رخآ ىلإ نآلا نم قيأ نأ نايحو فرشبو ىابآ
 ةيأب ابليس ىف موقأ نآل آدعتسم ماودلا ىلع نوكأ نأو ةةيعملا نيناوقل
 نيتمظعو ةمجمجو روشنم لع ةهروص ةيضا مخ لمحو 6 . ةيحضت

 . توملا وأ داحتالا ابيلع ابوتكم مس ةروراقو ةلبقو ًارجنخو نيتءطاقتم
 نرقلا ىف نوكت نأ اهم ىلوأ ناك ىتلا ةديرفلا ةيعملا هذه مبلم ناك دقو

 روسجلا صخشلا كلذ اهميعزو اهمهلم ناك لوقت . نيرشعلا ال رشع سداسلا
 انيتأ ىذلاو ةضبنلا رصع ىلإ ىمتني نأب قيلخلا . جذاسلا , دوبعملا . ميركلا
 ةحلصم سيئر شتفبس رتمد نيت وجاردلن ولوكلا هل شتفيجوناتس فصو ىلع
 هل دعاسم ربك أ ناكو . ىرصلا شيجلا برح ناكرأ ةئيه ىف تارباخلا
 ثداوح ىف ًاسيئر ًارود ًاضيأ اذه بعل دقو ء شتسوكلات اجوف روجاملا
 ىجتيموكلا جيرختل ةسردم كلذ دعب مظنو .14.+ةنس ةكلاملا ةرسآألا لاتغإ

 ريثأت مهيلع هل ناكو دارغلبب نواح نيدلا ةنسوبلا ىرجاهم اهيف بردي ناك
 ءامس هل نأبو :ةصاخلا هتايح ىف ةعدلاو ءودهلاب لجرلا اذه فصوبو . 3

 ميعزكر هتشأ « ةدرمتم « ةيشحو « ةفاج ًاحور اذهىلإ هل نكل ءببهتملا لزتعملا
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 هتلاسبو هتلوطبو .هعابتأ ىلع ةيهانتملا هتوسقب اينودقم ىف ىجتيموكلل
 ام ناك دقو . مقتسم ىطوو فيرش لجر بير الب وهو . هتبيدب روضحو

 . ًاينطو المع ىدؤي هنأب هعانتقا ةعيظفلا هلامعأ نم ًاريثك هينيعل ريب

 رثكأأ اكو شتقوناجيس ناليم وه ءادوسلا ديلا ىف رخآ وضعو
 دارغلب لصآلا ىف ءاج دقو . ههانتكا ديرب نم ىلع اءاصعتساو ارارستسا

 ناقللا برخاو اعمر ركز كناعزئ] ىبغ عك كيال صا رجتاإب
 ةيديدجلا ايرص ككس ىف اريغص افظوم لغتشا ١914 ةنس ىفو . ايكرت دض

 . اهلامعأ شتشاب ويسملا غلبيل ءادوسلا ديلا ىلا مضنا هنأ نوريثكلا دقتعيو

 دادعإ ىلع اسأر ادعاس ناذللا ناصخشلا امه شنقوناجبسو شتسوكناتو

 لتق مبيلا لكو نيذلا صاخشألا ةثالث ايطعأف دارغلب ىف لايتغالا ةرماؤم

 امس هايطعأ امك جنئوارب تاسدسمو لبانقلا دنانيدرف سقنارف قودنارغلا

 . مهلمعزاجنا درجمب هنولوانتي

 شقونيشت اج ريمبدالفوه ميدق نم ءادوسلاديلا ءاضعأ نم وضع كلانهو

 ىف ءاوس باهرالا ىلع موقت ةلاعف ةياعدب هنسوبلا ىف ماق اعتم الجر ناكو

 ةيعمج ءاضعا نيبو . ةيرس ةيباهرا تاعامج نم مظن امو بتك ام كلذ

 ريتركس رخآو شتفونافوج ابوجلل مبمح قيدص شتكرتبواناشود ءادوسلاديلا

 ةرازوب رينركس عبارو دارغلب ةعماجل ريتركس ثلاثوةببرصلا ضقنلا ةمكحم

 .اكيتيلوب ريرحكلذ دعب ىلوتىذلا ىئ قواه تا. ”اليمروتكدلا وهو ةيجراخلا

 نأ ىلع لدي ام ةيلخادلاو سيلوبلاو ةيديدحلا ةكسلا ىفظوم ضعب ىلا اذه

 نعةلصفنم تناك وأ اهنع ك<ناك امك طقف ةي ركسع ةيعمج نكن مل ءادوسلا ديلا

 اندوران نا ف كنشن ال انبي هناق . ارارم لبق امك ال ةضراعماناريدوا اندوران

 ديلان او« ةيفاقثلا لئاسولاب ىربك ةييرص ةلود ءاشنإ لع لمعت تناك ان اريدوا

 نيتيعمجا ناف «لتقلاىلا ءاجتلالاب باهرآلا لامعأ اهرصةلقل رثؤت تناكءادوسلا

 ناك دقف . نيكرتشم ءاضعا ناهضتو دحاو ضرغ ىلا نايمرت انتاك امهتلك
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 ءادوسلا ديلا ةنجل اوفلا نيذلا ةرشعلا ءاضعألا دحأ وهو شتزاف نالم

 قودنارغلا ةلتق لوق للع هسفن تقولا ىف ناكلوقن ءدارغلب ىف ايلعلا ةيزكرملا

 . ةيروثلا تارشنلابو لاملاب مهدوز اناريدوا اندوران ةيعملل اريتركس دنانيدرف

 ناذختتو « مهبقوثوملا لاجرلا » سفن ةنسوبلا ىف نامدختست ناتيعنلا تناكو

 دحا وهو ؛ شتبابولام هدار نا كلذ لاثم . لاصتاللل ةدحاو « اقافنأ »

 دعب اوحبصأ نمو ةنايخلا ةمهتب مارجأ ىف مبيلع موكحلا نييوسفلا نيببرصلا
 ىلا مدق « 191١ ةةنس ىف مهب قوثوملا اناربدوا اندوران لاجر نم كلذ

 دودحلا ريفخ شتفورودوت ةطساوب ١417 ةنس ىف شتفيب رتد لنولوكلا
 تارباخلا ةحلصمو ءادوسلا ديلا سيساوج رابك نم نيحلا كلذ نم حبصأو

 ثيح ةناتملا نم تناك نيتيعملا نيب ةقالعلاف . ةيرصلا برحلا ناكرا ةئيه ىف

 امبنيب زييقلا ناقلبلا بورح ىف قيقحتلل تثعتب | ىلا ىجن راك ةنجل ىلع رذعت

 ةئسوبلا ىف ةيروثلا ةكرحلا
 ةديازتم ةموصخ كلانه تناك نرق فصن نم رثك أب ةيملاعلا برحلا لبق

 ىف ةموكححلا تابموقلاو رجاو اسفلا ىف ةمك احلا تاطلسلا نيب ةمئاق

 ةيموقلاب ديدج روعش ىلا عجري ءافجلا اذه ضعبو . ةيئانثلا ةيروطاربمالا
 «دايدزالا ىف ماودلا ىلع ةذخآ ةريبك ةوق رشع عساتلا نرقلا لالخ ىف نأك

 نكت مل اهناو مكحلا ىف خروسسإه رزوكح دابطضا ىلا رخآلا ضعبلا عجريو
 ةداح ةموصخلا هذه تناك دقو . نييئامورلاو نيفالسلا اهاباعر ىتامأب أبعت

 ابمضدعب ةصاخو 807١م ةنس ىباسفلا امهّتلتحا نا دعب كسرحللاو ةنسوبلا ىف
 نيناوقلاو ههنسوبلا سلجم ليطعت نيميلقالا نيذه ءامتسا ىف دازو ١908 ىف

 :تاراصتتا هتثدحا ىذلا ىبعشلا لاعفنالا ءانثا اسقلا اهتس ىتلا « ةيئانثتسالا
 ةنس ىف هنكل . ريبكلا عاستالا كلذ »١40 ةنح ىف اهيضارا عاستاو اييرص
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 تادوهجي تلذبو ةعساو ةيرح ةفاحصلا تلوخو « ةيئانثتسالا نيناوقلا

 ايفالس كسنلب ناكو . هنسوبلا ىف ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةلاحلا نيسحتل ةريبك
 هئالمزس ةيبرصلا ىتامأللا ىلع افطعربك ١ ناكف ( ايسيلاغنم قولو هنأل )
 ناكسلا لمحي نأ هنسوبلا ىف ةملاسملا ةسايس عابتاب لمأي «نييرجماو نامللا
 هتربظأ ىذلاك ىغروبسباهلا مكحلل ءالولا نم ءىش رابظا ليع نيييرصلا

 نيمومضملا نيميلقالا ىف ةيمالسالاو ةيئاوركلا رصانعلا
 لب ام ًامامتها قلت ل قيفوتلا يبس ىف ىكسنلب اعذب ىتلا تادوهجما نأ ىلع

 عفتتاف ءاهيعادتو اسفلا فعض لئالد نم كلذ نم ضيقنلا لع تدع

 ةطلسلا دض ةيروثلا ةمادحلا تاكرحلاو ةفحصلا تال#لا ةلصاوم ىف ا

 ةيوسفلا
 ليجلاب ٠ مهضعب اهامس ١414 ةنس ىف بازحأ هنسوبلا ىف تناكدقو

 ىلعو .تاعماجلا ىف اوبرت نيذلا نييرضحلاو نييسايسلا لثمت تناكو « ميدقلا

 تاك ابنأف ةسوبلا اوت الجم ىف ةضرانملا ةفلؤت تناك قاذحالا ةذهانأ
 ىلا ىرت ةعورشملا لئاسولا ىلا اهلامعأ ىف ءاجتلالا ىلا بلاغلا ىف ةحاترم

 دقو . اهل ناك امم عسوأ ةيوسفلا تاطلسلا نم ةيسايس قوقح صالختسا

 تدارأ اهناأل ضعب ىلع اهضعب مسقت نأ اسفلا تلمأ ىتلا رصانعلا ىه تناك

 . دست قرف ةسايس ىلع اهتطلس موقت نأ

 لك هنع فلتخي : ديدج ليج ه عم نيابتي ناك ميدقلا ليجلا اذه

 هنسوبلاب » فرعو نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف ايرص ىفأشن . فالتخالا
 لاكشأ نم ىعرش لكش لكبو نييرضحلاو نييسايسلاب امريتم ناكو « هاتفلا
 . ةليسوك ء ىتالثلا محلا ماظن ه ىلا ىمرت ةركف ةيأ لبقي نكي ملف . ةضراعملا

 «ليجلا» اذه ماوق ناكو ةيتاوركلا ةيرصلا ةيموقلا ىنامآلا ءاضرال

 سرادملاىمردمو نيحالفلا لاثمأ «نأشلا ةمدعلا ةريغصلا تاقبطلا ١» بابش
 اولعج « نيلتقتسم » نيرجض هواضعأ ناكو . ةيلطلا راغصو سسقلا ءانباو
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 نستره لاثمأ نويضوفلاو نويروثلا سورلا هبتك امب نوذغتي مجرمأ أدب ىف

 ةيسورلا 0-14 ةروث ىف حاجننم فنعلا باصأ اممبس امح دازو .نيكتوبوركو

 ةمئاقلا باهرالا لامعأ نا اودقتعا ذإ « ىدرفلا لمعلا ةعيرش هاوروطف

 نييونسوبلا نييسايسلا قرط ىلع لجاعلا ءاضقلل ةليسو ريخ ىه لايتغالا ىلع

 ( ةيفالسوجوي )ةيموقل قيرطلاديبمتل ةيوسفلا ةرطيسلا نم صلختلاو ةفطلا ا

 ءاقلا : :نيريبك نيض رغىلع دعاس نأىروثلاباهرالا نأش نم ناكدقو.ةدي دج

 ٠ ريهامجا نيب ةيطولا حورا ءاك ذإو ةكاحلا تالا سوفت ىف رعذلا

 هنسوملا ىف ةيروثلا ةكرحلا ةئشنت ىف ذوفن مظعأ هل ناك ىذلا لجرلاو

 ريع دالف وه ؛قودنارغلا ل عةرماؤملا اوذفن نيذلا نيب ونسوملاةملطلا ماهلإ قو

 اذهل ةسردملا ىلإ هلسرأت تونبكلاب هقحلي نأ هوبأ دارا . شنقونيشاج

 د روثلا سورا حاباتك اردن يجو هازودب نا دلولا متع ا ضرغلا

 اندوران ءامعزب لصتا ثيحدارغلب ىلا بهذ ةماقمضلاةمزأو ١و. ةنس ىفو

 احور ءالؤه نم فنعأ مهنم لصتا 5 .اثدح ةلكشم تناكو ءاناردوأ

 . كلذ دعب «ءادوسلا ديلا ١ اولكشو «ءرشاملا لمعلا » اوذح نيذلا كئلوأ

 نيذلادحأ شتلركس ريثأت تحت امهنوضغ ىف عقو نيتنس ابيرص ىف ثكم دقو
 داع مث . اسمنلا ةمواقم ءاغتبا ةيروثلا راكف الل ةطيشنلا ةياعدلا نوجور.. اوناك

 هعابتًادحأ لوق ىلع لعجف اناريدوا اندوران لبق نمآدفوم ةتسوبلا ىلا كلذ دعب

 ام ضرألا هتعلتبا دق امنأكولاز فيط هنأك قتخا مث ,سانلا هبتي و بطخ

 نيب رصلا ضعب مهنيب نمو هربأ نوفتقي اسمنلا عئانصب سحا نأ

 رثك أ اناربدوأ اندورات دجو ايلقدارغلب ىلإ شنق ونشت اجداعإ ١4!ةنس ىفو

 ؟11/مقرب هيلاموةرمابيفهعساو . « ءادوسلادبلاب » قحتلا ىغشأ < هيأرفالادتعا

 لاقيو . كذولاس ةكاحم ىف ةيرصلا ةموكحلا اهترشن ىتلا ءاض-ألا ةمئاق ىف

 ةحاصم نم « ةيسارد ةناعإ » ىلع لصح هناو نيتيعمجا نم لأملا قلتي ناك هنا

 ىلإ هجوتلا نم ةناعالا هذه هتتكفف . ةبرصلا ةيجراخلا ةرازول ةعباتلا ةياعدلا



 ىو نييسورلا نييرؤثلا فلتخمب ًاسأر لصتا انهو . ىرخأ ةساردل نازول
 ًاعقوم ًاريدصت ةيسنرفلا هتالاقم نم ةعومجمل بتك ىذلا كستورت مهتلمج

 ن1 رع

 ةنسولا ىلإ رفاسي نآل ًاعستم هتقو نه شنقونيشت اج دجو ءانثأللا كلت ىف

 صاخشأ نم فلأتت ةيرس ةيروث تاعامج « هاتفلا ةنسوبلا » نابش مظنيو

 هذهو . ءاطسو دب لبع الإ ضعبب مهضعب نولصتي ال مهتكل مهب قوثوم
 هذه ابنم دمتسا ىلا ءادوسلا ديلا تامزال نم ةمزال مظنتلا ىف ةقيرطلا

 نم ةكسشب « ءادوسلا دبلا ١ دوز نأ ليكشتلا اذه نأش نم ناكدقو . ةركفلا

 ىف ةيبرصلا ملاقألا نم اهريغو ةنسوبلا ىحاون عيمج ىف ةرشتنم عورفلا
 كلت مهنم تفلأت نيذلا لاعلاو نوحالفلاو ةبلطلا نكي ملو . رجماو اسفلا

 هنكل « ءادوسلا ديلا ٠ ىف نيمظتنم ءاضعأ بلاغلا ىف ايبرص ج راخ تاعامجلا

 باهرالا لامعأو ىروثلا جيبهتلا ىف مهمدختستنأ ءادوسلا ديلا ةعاطتساب ناك

 تناكاهنأ ديك آلا نكل تايعملا هذه ددع ريدقت ليحتسملا نمو . ةنسوبلا ىف

 تاعامللا هذهربك أ نمو . ةيوناث سرادم ىلع ةلمتشملا ندملا لكى ةدوجوم

 ابلكش ىتلا ةعاملا ىهو اهرمأب رمتأي اهريغ _:راك ةدحاو الععو ًاطاشن

 ةروصب تناك دقف » وفيجا ريس ىف شتليا ولنادسردملا تدب فش نقونيشت اج
 ةرشابملا امتاقالع تناكو . دالبلا ىف ةينطولا تارايتلا ةفاك نع ربعم ريك أ ام

 « . دج ةقيثو دارغلب ىف نيرجاهملاب ةرشابملا ريغو

 قرانا نع اهناام وهو نونا تانك ند ةيووتلا ةعرتلا نايتعا نإ

 تاوركلاو برصلل ةيموق ةدحو داحبا ىف ةبغرلاو ىوسلا داهطضالا نم

 ًايداب ناك« ةيبرصلا ةباعدلاو ةيضوفلا ةيسؤرلا تاباتكلا ريثأت نع أشن اك

 ابرصنيينيرجاهم نودغيو نوحورب ذإ «ةيئادلا نيبونسوبلا نابشلا ةكرح ىف
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 قناخلا غروبسباه ةرطيس وج نع داعتبالا مهل واح ناك دقف ؛ مهدالبو
 ةمئالم رثكأو محل حورأ ناك ىنذلا دارغلب ءاوه ىف انبهو انه لاوجتلاو

 تادابشلا ىلع لوصحلا مبيلع لهسيو « مهلابقتسا نسحب ناكانهف . مهسوفنل

 ةنسح ةروص ىلع علطت نأ كعسي ىتلا ءايشالا نم ةرجاهملا هذهو . ةيساردلا

 سقنارف لايتغا ةرماؤم اوذفن نيذلا ةثالثلا نابشلا ةلاح نم اهتلوازم ةيفيكل

 : دنا ندرف

 ةشحوملا لابجلا نيبةييرغلا هنسوبلا قفوفوهارج ىف بيسنرب وليرفاك دلو
 ىف ًادهتجم هرمأ ”ىداب ىف ناك هنأ لعو . ايساملد دودح نم ةبرقم لع ةعقاولا
 ةيسايسلا ةياعدلاب هلاغتشا اهللختي ام ًاريثك ناك هليصحت تاقوأ نأف هتسردم

 ثيح وفيجاريس ىلإ ًاريخأ مدقو . تارم ةدع ليصحتلا نع فقوأ ىتح

 رهاظلا ف ليصحتلا دصقب دارغلب ىلإ هجوت 1419 ةنسوبأم ىو . ًارهش تكم

 + قأش اذه ءهلوق باجأ اللا ههسوت تيس نغ ةقكاحما .ق لتس اخ ةنكل

 هيف لكشي شتفوني تاج ناك تقو ىف طبضلاب عقو دق اذه هرفس ناك املو

 بوجو نع هيأرب اهنابش ىف رثؤيو وفيجاريس ىف كوه ستو ركلا ةعاج

 بيسنرب ىلإ زعوملاوه نوكي ىنرأ حجارلا نف « ىروث جيدهت ةلمحب مايقلا
 ديلا لاجر لصتا ام ناعرس بيسنرب ناف لك ىلعو . دارغلب ىلا رفسلاب

 اناردوأ ادوات لأ نفحأ وهدا و ىلعو «دارغلب ىهاقم ىف ءادوسلا

 ديلا » ءاضعأ رايك نم اضيأ ناك ىذلا شتساف روجاملا اهريتركس ةطساو

 ًآيركسع بردتيل ةيكرتلا دودحلا ىلا بهذ ناقلبلا برحتبشن املو .« ءادوسلا
 لاجر رابك نم ًأضيأ وهو شتسوكنات روجاملا ةرمإ تحت ىجتيموكلا عم

 ةسداسلا زواجتي نكي مل امل هنكل . جب جبهتلاو باهرآلاب نيلغتشملا 0

 ناك هنأ لع ٠ م ا

 رشع ةسمخ قفنأف ىسايسلا لتقلاب باهرآلا نع .ادوسلا ديلا راكفأب عبشت دق

 ةيرقو دارغلب نيب رافسأ فو شتلياو شنق ونيشتاج عم رمآتلا ىف ىلاتلا رهشلا



 دم ماه“”ل

 ةةيرقلا هذه ىف ىضق دقو .وفيجار يس نم لايمأ ةتس دعب ىلع ةعقاولا كهزداح
 ظ . 01914 ةنس ربارف ىف دارغلب ىلا داع مث ل14 - وووم ءاتش

 ءىوسهملا قودنارغلا ىلع ةلبنقلا قلأ ىذلا شتقونيرباش وكلجدن كرتو

 .ىلإ ةفرح نم لقتني لظ دقو . هدلاو عم فلتخاو اهف مدقتي مل هنآل ةسردملا

 .لغتشاو دارغلب ىلإ بهذ ىتح لامعألا باحصأ نم ةدع عم رجاشتيو ىرخأ

 برشتي ذخأ نأن يحلا كلذ نم ناكف ةيضوفلاتاروشملا عبطي توناح ىفكانه

 .فورحلاىفاتفصل بارضأب لغتشاف ًاضيرم وفيجا ريس ىلإداعو .ةيضوفلاءارآلا
 .ةيناث ًاجلف هيفن لع وفيج اريس قرومالا ةالو تلمح ىواكش هدض تمدقتو

 اندوران ةيعمجلاصتالا ضعب هل ناك م.بيسنرب اف لصتادقو . دارغلب ىلإ

 .ءاجتلالاب قيدص هل حصنق وفيجار يسملا ةدوعلل لاملا ضعي هزوعأو .ان اريدوأ

 .ةيعمج ىف اوضع اضيأ ناكو . شتساف روجاملا هاطعأو لعفف ةيعملا هذه ىلا

 .نم ةيكو ارانيد رشع ةسمخ ءةدوم بيسنرب نيبو هنيي ناكو ءادوسلا ديلا

 رجاشتو . « اممح اييرص امئاد نك» هلوقب هدوزم“ ائاريدوأ اندوران تاعوبطم

 .ىدحإ ىف لغتشا ثيح اتسيرت ىلا اهرداغف هئاقدصأ ضعب عم وفيجا ريس ىف

 .همزعب اقيدص ربخأ ثيح 191 ريوتك | ىف ايستابأ ىلا اهحراب مث فحصلا

 ةدوعلا ىٍبع قيدصلا اذه هدعاس دقو . دنانيدرف سنتارف قودنارغلا لتق لع

 .شتشاد اهريدم ناكو ةيبرصلا ةموكحلا ةعطم ىف هفظو ثيح دارغلب ىلا

 -ةصاصق ةعبطملاب هلاغتشا ءانثأ قلت دقلو .اناربدوأ اندوران ةيعمج ىسسؤم دحأ

 :لاكأ ىف ةحلا فقف ةتساولل ةلبقملا:قوذنا رذلا ةرارز: نع تحيل ئدخإ نين

 ”الجاع نابتسا مث . دنانيدرف سقنارف قودنارغلا لايتغا وهو همزع ذيفنت ىلع
 .نيرجاهملا نم نينثاو هودمب نأ نودعتسم « ءادوسلا ديلا » طابض ضعب نأ

 . ةمزاللا تاسدسملاو لبانقلاب

 .لقق ىلع دارغلب ىف اورمأت نيذلا ةبلطلا ثولاث ىف وضع :ثلاثو



 ا مرهباس

 اسردم همطلل ايلعلا الزوت ةسردم نم درط . زبارجوكفيرت وه قودنارغلا |
 نم هريغو بيسنرب قبلا كانهو هتسارد مامبال دارغلب ىلا بهذف ههجو لبع

 ىف كارتشالا ىلا تقانو ةيرصلا ةيموقلا حورلاب هسفن تعبشتق نيرجاهملا
 . ةسايسلا تالاتغالا

 دنع ١91 - ١164 ءاتش ىف ىماسلا لاغالا ةركف تأشن دقو

 زولو” ىف عامتجا نم ضرغلا ىه تناكو ء شتلياو شتفونيشتاجو بيسذرب

 اوررق اونوكيمل نيرمآتملا ءالؤه نأ حجارلا نكل . نيرخآو شتفونيشآ اج نيب
 وه هنسوبلا اح كيرويتوب لارنجلا وأ ىوسفلا قودن ارغلا ناك اذإ ام دعب

 ةرشابمالوئسم هراشعال اهوركم لارنجلا اذه ناكدقو . ةحضلا نوكي ىذلا

 رمآألا لوأ ىف اوناكمهنأ رهاظلاو . هنسوبلا ف ىوسفلا حلا ةوسق نع

 . اسعلا شرع ثيرو نود هنسوبلا اح لتق ىلا نوليمب
 «  هميمصت و تقولا سفن ىف نوكدق بيسر. نوكي نأ ديعب ريغو

 مل نا هيف ىوق ميمصتلا اذه نأ حجارلاو ؛ قودنارغلا لتق لع  لرقي اك

 روجاملل اممح ايفر ناكو دارغلب ىف شتفوناجيس هب ىحوأ ةقيقح نكي
 .قودن ارغلا لتق ىف اهلا عتسال جنن ورب تاسدسم ىلعدعب |مفهنم ل صح شتس و كنات

 كلارتشالاب رمآت شتفونيشتاج نأ مدقت ام صلختسن نأ انل نأف لك لعو

 ستتارف لايتغاب نييوسفلا رومآلا ةالو باهرإ لع شنلياو بيسنرب عم

 11 4ريأني رهش ىف زولوت عامتجا ىف كلذو ممجارلا وه كيرويتوب وأ دنانيدرف

 مهنآل امإو « مهتعاجش مهتاخ ةلتقلا نآل امإ ءىث نع رفست مل ةرماؤملا نكل
 ىلا بيسنر. بهذ دقو ؛ ةيحضلا وه قودنارغلا نوكي نأ اوررق دارغلب ىف

 لصتاو قودنارغلا لايتغا ىلع هيأر رقتسا نأ دعب ١414 ريارف ىف دارغلب

 ةصاصق تاصو الف شتسوكتات روجاملاب لصتا هتطسا وبو شنق وناجيسب كانه

 ةثالثلا نابشلا اهزهتتا هتسوبلا ةرايز ىلع قودنارغلا مزع نع نلعت ةفيحصلا
 بتكو . هنأش ىف ثحبلا راد ىذلا لابتغالا ذيفنتل ةببط ةصرف اهرابتعاب ٠



 دل خ64 دل

 رضحبس هنأو كلذ نايتا ىلع همزعب هئبني وفيجاريس ىف شتليا ىلا بيسنرب
 نايووتلا ةعاوج ةرماةملاب ىسوأ يذلا أف نمأ نمي نك امهمو ةحلسأ عمو

 ١ وناك مهعيمجو - مهريغو شتلياو بيسنربو شنق ونيشتاج -- نيبونسوبلا

 . ءادوسلا ديلا ةيعمج ءاضعأب قيثو ايف لاصتا ىلعو دارغلب ىف

 دارغلب ىف ةرماؤملا دادعإ

 ىوسعلا شيلا نأ برجاز فض ىدحا تنلعأ 94 سرام ىف

 ىلوتيس دنانيدرف ستنارف قودنارغلا نأو هنسوبلا ىف ةيفيصلا هتاروانمب موقيس

 ىف ةدوجوملا ةريغصلا ةيروثلا ةعاملا رمآلا ”ىداب ربخلا اذه جبعزأف . ةدايقلا

 نييتاوركلادعاس ةيوقت ىلا قودنارغلا ةرايز ىضفتنأ تيشخ ذإ وفيجاريس
 غروبسباه نم تالهاست ضعب لويقل نيدعتسملا نيبسايسلا ءامعزلارزأ دشو
 ةيموقلا ةدحولا ىف نييفالسوجويلا ىنامأ بيصت ةبرض ةباث كلذ نوكبف
 ناعرس اهناأل ةعانجا نع ىرس نأ ثبلي مل جاعزنالا نأ ىلع . لالقتسالاو

 نم لايتغا . نكمب ىسايس لايتغا ريخ باكترال ةحناس ةصرفلا تنابتسا ام
 ىف اوركف انهو.ليوط دمأ نم هيلع ضرحي شتفونيشتاج ناك ىذلا عونلا
 ًابصعتو ًاروهت مهنوقوفي نيذلاو دارغلب ىف نيدوجوملا نييبرصلا نيرجاهملا
 هيونملا قودنارغلا ةرايز ربخ ىلع مهعالطا اوررقو

 امهتداع نم ناكىهقمف هيلع بيسنرب علطأ ربخلا شتقوني رباش قلت املو
 كرتشي نأ كلذ دعب شتقوني باش هقيفر ىلع بيسنرب ضرعو هيف اعمتجي نأ
 داهطضالازمر هنأل ةنسوبلاك اح لابتغا رثؤي اذه ناكو قودتارغلا لق ىف ب

 ىلإ هدلب نم ءاج زيارج نأ ثدحو . بيسنرب ةركفب ىضر هنكل ىوسفلا

 هنا اذه هريخأف قودنارغلا ةرايز ريخض ةصاصق ىلع بيسنر علطأف دارغلب

 نيحلا كلذ نمو . انأ كلذكو زبارج هباجأف لمحلل نادعتسم شنقوينرباشو

 عورشملا اذه قيقحتل لئاسولاو قرطلا ىف نوثحبي ةثالثلا نابشلا لعج
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 .ىونسوملا شتقوناجيس ناليم رك ذلا فلاسلا ىهقملا لع ددرتي ناكو
 اذه هلمع ىلع شتسوكنات روجاملا هبرد نييبرصلا نييجيتموكلا دحأو دلوملا

 مقر تحن ءادوسلاديلا ةيعمج ىلا مضنا مث ناقتابلا ب رح ىف هترما تحت لتاقو

 ةنسوبلاب قحاللا داهطضالا نع بيسنرب عم ثدحتي ام ًاريثك ناكف . ١٠١

 ةقفاوملا لك شتفوناجيس :اهيلع قفاو قودنارغلا لتق ةركفل اضرع الف
 ةنومضم ريغ لبانقلا تناكاملو . ةمزاللالئاسولاو ةحلسألا مدقي نأ ضرعو

 ةلتقلا دوزب نأ ىلع مهأر رقتسا دقف ناوث عضب ىضم دعب رجفنتو ةبقاعلا

 ءاضعأ هئالمزرطش ههجو شتفوناجيس ىلوابيلع ل وصحلاو ءأضيأ تاسدسملاب
 ىلع شتفيب رتدنم لص-ىذلا شتسوكنات روجاملا مبني نمو ءادوسلا ديلا
 نيفظوملا ضعب نأب ًاضيأ نابشلا شتفوناجيس ربخأو .اهئارشل مزاللا لاملا
 ةيديدحلا ةكسلاوأ «قفنلا» ةطساوب دودحلا زايتجا ىلع مهن ودعاسيسنييب رصلا

 ىلع مهم قوثوملا لاجرلا ضعبنيبو مهنيب نوعمجو  ضرآلا تحت ةدتمملا

 لاعتسا ىلع شتسوكنات ةراشاب المع مهمردي لعج دقو . ةنسوبلا دودح

 رداغي نأ لبقو .دارغلب نم ةبرقم ىلع رانلا قالطال هزنتم ىف تاسدسملا

 ..ركسم ىلا زيارج وهو ممدحأ شتقوناجيس ذخأ ليلقب دارغلب ةبلطلا

 .مهضرغ لع نوممصم نابشلا نأب عنتقي نأ بحأ اذه نآل شتسوكتات
 . ةحلسألا نولمعتسي فيك نوفرعي مهنأو

 دقو . روهظلا نع رمآلا اذه ىف هاوس نم دعبأ ناكف شتفييرتمد امأ

 نأ هيلع ناك« لجر ه ىلا ةيفخ ريشي ناك شتفوناجيس نأب ةبلطلا حرص
 دعوم نع تاملعتلاقلتي هنا حولي ناكو . ةحلسآلا لع لوصحلا ىف هريشتسي

 ممم صخشا نم ىرخأ ءايشأ نعو مثرفس
 .قودنارغلا لوصو لبق وفيجار يس ىلا دارغلب نم ةثالثلا ةلتقلا رفاس دقو

 مهدوزو .مهيلع ضبقلان م ًاصلخت و هيشلل ًانحت آب رقت عيباسأ ةمالثب ةنسوبلا ىلا

 ةريخذلانم ءىثوجتتورب تاسدسم ةعبرأو لبانق سب مهرفس لبق شتفوناجيس



 بقع هب اورحتيل ساتوبلا دينايس نم اليلقو ًادقن ًارانيد ٠٠ مهاطعأ اي
 نأ نكمي لاوقأب ءاضفالا وا مهفارتعا لامتحا نم ايدافت قوسنارغلا لتق

 ةرماؤملا دادعا ىلع دارغلب ىف مهودعأس نبذلا نييبرصلا طابضلا ضرعت

 اهوكلسي نآم هيلع ناك ىلا قرطلانيبت هتسوبلل ةطيرخم اودوز كل ذك. ماهتالل

 . اهشاحتب اونعي نأ ىنبني ناك ىتلا ةيوسفلا ةمردنجلا تاطحمو

 ءانثآلا كلت ىف عمج دق بيسنرب لساري ناك ىذلا شتلياوليناد ناكو

 نم ةثالثلا ةلقلا ةجاح نع ديزي امم مهحلسيل وفيجار يس ىف لاجر ةعضي

 . دارغلب نم امورضحيس اوناكةحلسأ

 وفيجأ ريس ىلا دارغلب نم ةلتقلا ةلحر

 نم ةركذم مديو شئاباش ىلا دارغلب نم اةروز ةثالثلا ةلتقلا لقتسا

 هنوغلس شتاباش ىف دودحلا نادنموق شتقوبوب روجاملا ىلإ شتقوناجيس

 شتاباش ىلا اولصو الف شةسوكنات روجاملا لبق نم نوثوعبم مهنأب ابعم

 نورفاسم مهنأب هوربخأو ىهقم ىف شفوبوب روجأملا ىلا لج ىلع اودتها

 هلباق ىذلا شتسوكنات نم مهتلاسرب ملاع هنأ حولي ناكو .هنسوبلا ىلا ةيفخ

 ىلع محل لصحو رفخملا ىلا ةثالثلا ةبلطلا داعف . مايأ ةعضبب كلذ لبق دارغلب ىف

 ثيح اكنزولو شتاباش نيب ةيديدحلا ةكلا ىلع ةرجأ فصنب مهريفسنب رمأ

 نيفظوم ا ىلا ايف بلط دودحلا تاطلس ىلا ةقاطيي مهدوز م“ دودحلا نوزاتحي

 هنأب مدحأ رهظي اروزم ازاوج مهاطعأو . ةدعاسملا مهلاومدقي نأب نيشنعملا

 ةقاطبلا اومدقو اكنزول ىلا اولصوو .هل نيدعاسم نيرخآلاو بئارض لصح

 قفتتا اوداع الف ىلاتلا مويلا ىف هيلا اودوعي نأ مبعم بترف دودحلا طباض ىلا

 هناعأ كانهو كينروفس ىلا روزملا زاوجلاب شنقوني رباش رفاسي نأ ىلع مبعم
 ىلا ةنسوبلا ربع ةيرع بكرو دودحلا زايتجا ىلع نييرصلا نيفظوملا دحأ

 رخآ فظوم امه. رهف ةحلسأللاو لبانَلا امبعمو زبارجو بيسنرب امأ .الزوت



 هوا حت

 ىلاتلا مويلا ىفو . هخوك ىف ليللا ايضق حالف ىلا امبماسو ىرخأ قيرط نم
 رظان امهلباق ثيح ةنسوبلا ىف زوبيرب ىلا نامأ ىف امهداق رخآ حالف ىلا القتنا

 مج قوثوملا » انربدوأ اندوران لاجر نم شتقولير بوش ىعدي ةسردم

 ىلا ةبرع ىف حالفلا نبا امبلقني نأ ىلع قفتاو حالف تيب ىلا اذه امبقفارف
 نا اكرت رابول ىمسي اناكم اغلب ايلف ةبرعلا القتساو .ةحلسألا امهعمو الزوت
 ةحيرعت اجرعو زيرح ناكم ىف ةأبخم ةحلسآلا ابيفو هدحو ةبرعلاب ريسي حالفلا

 أدجوو رك ابلا حابصلا ىف اهاغلبف الزوت ىلا ةبرعلا القتسا مث اهدعب هب اقحل

 . اهلابقتسال ادعم ءىش لك
 ايشخ دقق ةنسوللل رفس ىزاوج ناكلمي ال زبارجو بيسنرب ناكاملو

 شتقونافوج عم اقفتاف امهرمأ حضتفيف وفيجاريس امطوخد دنع اشتفي نأ

 وفيجاريس نم نومأم صخش ىأي نأ ىلا هيب ىف ةحلسألا .ىخ نأ لع

 ةحلسألا هيلا لستل نومأملا لجرلا اهيدبي اهنيعب ةراشإ ىلع اوحلطصاو .ابماستيف
 امبلقت نأ دعب ةحلسالا لسنق الزوت ىلا شتليا بهذو ناكدقو . اهجومب

 ىلا هجاردأ شثتليا داعو . وفيجاريس قيرط ىف زوبد ىلا شنقونافوج هبلآ

 ىذلا مويلا حايص نم ةركبم ةعاس ىفو . ةحلسآلاهعمو راطقلاب وفيجاريس

 بيسنرب لباقت هيف وفيجاريس هتتيرقو قودنارغلا روزي نأ اررقم ناك

 نم اهورضحأ ىلا ةحلسألا ضعب هنم اءلستو شتليا عم شتفونيرباشو

 ةلبنق شنقونير باش ذخأو , جنتواري زارط نم اسدسم بيسنرب ذخأف ءدارغلب

 صصخ ىنذلا هناكم لكذخأيل مهتثالث قرفت مث ةلبنقو اسدسم زيارج لوانتو

 . قودنارغلا اهنم رمب نأ ردق ىتلا قيرطلا ىف هل



 ١91 هينوي 7م لايتغإ ةممرج
 ةمحد زم ىهو ؛هنسوبلا ةرضاح لازت الو ماع ى. .ذنم وفيجا ريس تناك

 ريغصرب: اهطسو ىف . ةيلاع لالت حوفس دنع قيض داو ىلا اهماحدزأب ىبتنت
 ةميدقلا اهحاون ىف ةسينكلا ىلإ ةيضفملا اهعراوشو , فيصلا ىف هفصن فحجب

 ضرعي شنف ونافتيتس فيصرب نآلا فورعملا فيصرلا نكل . ةقبض ةجوعم
 هبناج لع دتماو هيبناج دحأ ىلع لزانملا تماق ةعسلا طسوتم اعراش

 ةهجلاب لصتيو ةيدلبلا راد ىلإ ىدؤي عراشلا اذهو . ”ىطاو روس رخالا

 ىربكلا دجاسملا نم دجسم ةهجلا كلت ىفو ةدع روسحب ةنيدملا نم ىرخألا

 هفنألا فيصرلا دادتما ىلع ةلتقلا شآليا عزو دقو . هنسوبلا كاح رقم اهفو

 , هتجوزو قودنارغلا هنم رع ىذلا قيرطلا نوكي نأ ًاررقم ناكذا ركذلا

 شتشاب دم مه ةثالث فقوف . نيديدع اوناكو تاسدسملاو ليانقلاب مهدوزو

 رسجنم ةبرقم ىلع رهنلا ىلب ىذلا بناجلا ٍلع شتقونيرباشو شنقوليربوشو

 ىوسعلا كنبلا راوجي عراشلا ربع شتقوبوبو شتليا فققوو ٠ اجروموك

 لقتتا م'ىتيتاللا رسجلا برقب امهنم دعب ىلع الوأ بيسنرب فقوو ؛ ىرجملا
 ىلعفلا لايتغالا عقو ثيح قيضلا فيزوج اوسنارف عراش نم نكر ىلا
 اياهذو ةئيج ريسي زيارج نراك ةيدلبلا راد بوصو هنم دعب ىلعو ؛ ًاريخأ

 . سيلوبلا ل.دت نع اديعب هيف نوكي ناكم نع شتفيو
 مالعالابهيف عراوشلا ةيز اجيبب اقرشم 191 ؛هينوي ؟مدحألا راهن علط

 « ةريثك ذفاون ىف هتروص تقلعو , قودنارغلل ابرك ظفاحلا ةبغرب المع

 نم قاطن برضب عوملا كلت دص لواح ملف . هتيؤرل عومجلا تدشتحاو

 هتسحرو , في زوج اوسنرف ةنيدملا راز اميح١٠541١ ةنس ىف اولعف م سيلوبلا

 ةبيرصلا دوران ةفح نكل . قودنارغلا مدقمب ةيلاوملا فحصلا نم ةدع

 . قيلعت لك نم ًادرجم قودنارغلا مودق ربخ رشنب تفتكا فحصلا ىربكو



 ةرشاعلا ةعاسلا ىف وفيجاريس ىلا هعم نمو دئانيدرف ستتارف لصوو

 ثيح ةيدلبلا راد ىلا تارايسلا اولقتسا دونجلا اوضرعتسا نأ دعؤف احامص-

 ايلحتم ةلماكلا ةيركسعلا هتلذب ايدترم شرعلاثيرو ناكو . ىمسرلا لابقتسالا»

 ىلإ ةسلاجو ةريبك ةعبقو ضيأ ابوث ةيدئرم هتجوز تناكو .اعيمج هتاناشنب.
 ىلا ريشي ناك ىذلا ىركسعلا هبوب اهءايورتو لارنجلا 0 .هناج

 زهسلا ءانثأ ةيورلا قيختس امك

 قيرطلا نافشكي امهمامأ ةبرع ىف سيلوبلا راد م احو ةنيدملا ظفاحم ناكو

 ماحلا لاجرو قودنارغلا ةيثاح ضعب نالقن نايرخأ ناترايس امبفلخو.

 هجوي كيرويتوي لارنجلاو اجروموك رسج نم برتقي بكوملا اذه اهنيو

 لوسباك برضي شنقونيرياشب اذإ ةديدج تانك ىلا قودنارغلا تافتلا'
 ىلع ةلبنقلا ىقلي مث مامألا ىلإ مدقتيو قيرطلا ىف ةمئاقلا دمعلا دحأب ةلبنق

 طقسف نانعلا هترايسل قلطاف كاذ ذإ قئاسلا هظحلو . قودنارغلا ةرايس.

 ىو . ضرآلا ىلإ دترا مث ةفوشكملا ةرايسلا ءاطغ تاينث ىلع فوذقملا

 رجفتاف قيرطلا ىف هاقلأ و بيجع تاّشب دنانيدرف ستنارف هلوانت ىرخأ ةءاور

 نر 8 حرجو ةيلاتلا ةرايسلانم ابناج مطحو توصلاىلاع اراجفنا

 . ةغبلب احارج ةراظنلا ضعبو-

 هيلع مئاقلا روسلا قوف نم رهلا ضوح ىلا كاذ ذإ شتفونيرباش رفقو
 ضعب نكل برحلا لواحو . ةنسلا نم لصفلا كالذ ىف ابي رقت افاج رهنلا ناكو

 ءانثاألا كلت ىفو . قيقحتلا ىلا هوداقو لجع ىلع هيلع اوضبق سيلوبلا لاجر.

 مهللا ررضب دحأ بصي مل ثيح قودنارغلا ةرايس ىلا ةعبارلا ةرايسلا ترداب

 .حجارلا للعرئاطلا ةلبنقلا لوسب اك نمههجو ىف قودنارغلا باصأ ثدخ الا

 , عقو ىذلا ررضلا غلبم ملعيل .فوقولاب تارايسلا عيمج قودنارغلا رهو

 وس ا يلا لال اولقن دق نيباصملا نأ ىأراملو

 « . انقيرط قةداسلا ام د١ نيل ةوتعم اذهب اويلق».
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 'رمأك لهمت مث ءرمآلا لوأ ىف اعرسم ةيدلبلا راد ىلا بكوملا رلس اذكهو
 تاديسلا نم ادفو ةقودنارغلا تلبقتساو . ًاديج سانلا هاريل قودنارغلا

 ظفاحلا عرشو . ةنيدملا قظوم لبقتسي نأ قودنارغلا ىلع ناكامني تايلسملا

 هتبطخ نكل . ءىشلصح ملول اماهتوالت ىف بيحرتلا ةبطخ دعأ دق ناك ىذلا
 نعو هنسوبلا بعش ءالو نع اهيف مالكلا ناك دقف , ماقملا بسانت نكست مل

 دنانيدرف ستنارف ناكو .شرعلا ثيروب هبيحرت نيح هلمش ىذلا ريظعلا حرفلا
 ! اذهام !ىفك,: الئاق ةنوشخي ظفاحملا عطاقف احرص بضغلا عيرس هتءيبطب

 تناكو « هتبطخ مامتاب ظفاحملل ممسدقف كلذ عمو « !ليانقلاب ىتواباقتف كروزأ

 . ةيدلبلا راد ىف تايمسرلا ماتخ

 اوسنارف عراش ىف نورميف عوضوملا جيانربلا نوعبتيأ كاذ ذإ اولءاستو

 نوريسي مأ .فحتملا نوروزيو ةنيدملا ىف ماحدزالا عضومو قيضلا فيزوج

 ثيح ربنلا نمرخآلا بناجلا ىلع مكاحلا رقم ىلإ اساآر رخا ءادتعا فارع

 نع رسفتسيل ئشتسملا ىلإ هجوتلا ىلع قودنارغلارصأف ؟ءادغلاماعطذولوانتي

 ماعلا اهلا ىأر نم ناكو . شقونير باش ةلبنق هت-رج ىنذلا طباضلا ةلاح

 . مويلا سفن ىف رخآ ءادتعا عقي نأ لمتحما ريغ نم نأ سيلوبلا راد ىاحو

 اقبط قيضلا فيزوج اوسنارف عراش نم بكوملا رمب ال نأ اررق امهنكل
 فيصر عراش نم فحتملاو ئشتسملا ىلا اوهجوتي نأ لب عوضوملا جيانربلل

 ةيشاحلا ةيقبو هجوزو قودنارغلا لقتسا هيلعو . عبررس ريس فو اساور لآ

 هيقيل رسالا قودنارغلا ةرايس لس ىلع خاراه تنوكلا فقوو مهتارايس

 فيزوجاوسنأرف عراش غولب دنعو . ربنلل ىذاحلا فيصرلا بناج نم ءادتعالا

 جانربلل اقافو هيف تاخدو نيمبلا ىلا ةمدقملا فتناك ىتلا ظفاحملا ةرايس تجرع

 هب حاص ظفاحملا ةرايس عبق نأ قودنارغلا ةرايس قئاس لواح ذإو . ىلصآلا

 « لبآ فيصر عراش ىف ًاسأر رس !أطخلا قيرطلا وه اذه ه : كيرويتوب

 ثيح هنيعب نكرلا كلذ ىفو ٠ قيرطلا نع دتريل لمارفلا قئاسلا كرخ



 لوألا هفقوم ريغ نأ دعب افقاو بيسنرب ناك ءاهمأشا ام ةظل- ةراسلاتققو

 ةنكم ةصرف ريخ ةفدصلا هذه هل تحاتأف ءربنلل ىذاحملا فيصرلا بناج ىلع

 نم مدلا قفدنق قودنارغلا ةبقر امهدحأ قرتخا نييران نيرايع قلطأو مدقتف
 ىلا ,كيرويتوب ىلا ةبوصم تناك اهنأ دعبي الو «ةيناثلا ةصاصرلا تذفنو هف
 رجلا قوف نانعلا اهتعرسل تقلطأو ةرايسلا ترادتساف .كتوخ ايفوصءاشحأ

 : هجوزل قودنارغلا اهظفل ةملكر خآ تناكو . كاحلا رقم بوص ىنيتاللا

 امهلك ىلع قبطأ توملا نكل « !اندالوأل ىحالبىتومت ال !افوص !ايفوص»
 دحألا موي حابص رم ةرشع ةيناشلا ةعاسلا تناكو ,قئاقد عضب ىف

 ١8 ع هنوب ]١9.
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 وفيجأ ريس ةمب رج ةعبت

 دئانيدرف سقتارفو ناقلبلا لك اشمب نيصاخلا نيقباسلا نيلصفلا ىفانيتأ .
 ىلع تدعاس ىتلا لاوحألل ناببو ثداوحلل زجوم ىلع وفيجاريس ةرماؤمو
 هذه ىف ةعبتلا نيعب نأ اندروأ امب ًايرح ناكو . ةموؤشملا وفمجار يس ةاسأم

 ايار رك لد اذ رك نسدأو لئاتم هنع اكرر اذكل امدح قاواسألا
 تاجاتنتساب ءالدالا لواحن نأ لبق دارفنا ىلع نآلا اهجلاعن نأ ريخلا نم

 برحللرشابلا ببسلا تناك ىلا هم رجلا هذه ىف ةيبسنلا ةعبتلاب قلعتي امف ةيئابن
 ىلع ةلتقلا تلمح ىتلاشعاوبلا لدجلل ةضرعملا لئاسملا هذه ةمدقم ىفو .ةيلاعلا
 هب ماق ىذلا رودلاو ءىوسفلا سيلوبلا ةيامح صقنو , ةعرجلا باكحترا
 هطابحا مدعو ةرماؤملاب شتشاب ويسملا لعو .ءادوسلا ديلا ةيعمجو شتفيي رتكد
 . اسعلا ترذح ايرص نأب لوقلاو ءاهابا

 لك اهمهف ابلاغ سانلا للع لكشي نأو ءرملا ثعاوب طلتخت نأ فولأملا

 لك عقوتي ىذلا ىسايسلا لتاقلاب قلعتي امف اذكه صخالا ليع اذهو . مهفلا

 لتاقلا نم رظانن نأ ىعيبطو . هلمع جانت نم ةجينت هتايح بهذت نأ عقوتلا

 نيرمآتملا فلتخم نأ دجن نأو . ةمي رجلا ىلع هئعابك بابسألا فلتخم قوسي نأ

 ع مقاولا ف'ءلعوإ جاجا موع ا وقرتي رخلا ف نوعي نع مين تال

 ريجعي نأ حصيو . دنانيدرف سنتارف ىلع اورمآ: نيذلا نابشلا كئلوأ ةلاح

 وأ نيضرح ناربتعي امهناأل طقفسيل دحاو ءوض ىف شنقونيراشو بيسنرب



 قودنارغلا لايتغا ىلع لعفلاب امدقأف مهداقتعا نم ةعاجشلا ادمتسا امل

 . ةدحاو تناك امهثعاوب نلاضيأ نكلو

 ءاقلا بقع اهب اهاف ىتلا املاوقأ امهثعاوب ىلع محلا ”هيلإ دنتسي ام ريخو
 نيمهتمنينيجسك ناهلكتي اناك امهنأ ةاعارم عم ءا.هتك اح ءانثأو امهلع ضبقلا

 شنقونيرباشو بيسنرب ثعاوب نأب لوقلا حصي اذه ىلعو . ةنايخلاو لتقلاب
 ةايحلاب امهمربت نم ”ىثانلا ىصخشلا ثعابلا اهوأ , ماسقأ هثالث ىلا مسقتت

 ىذلا شقتجاريز نادجوب زارط نم الاطيأو ءادبش انوكي نأ ىف امهتنغرو

 ناك دقو . رحتتاو وفجاريس ىف ةيران ةريعأ ةسمخ ةنسوبلا ىاح ىلع قلطأ

 اليلق الإ امه.وبأ نم نايقلتي ال امهنطو ىف نيسيعت شتقونيرباشو بيسنرب
 هبيأ عم شنقوين رياش رجاشت املاط دقو . نمست الو ىنغت ال ةيلاملا ةنوعملا نم

 ةسردملا نيباشلا الك رداغو . وفيجاريس ىف نيكارتشالا هناوخإ ضعبو

 تحن اعقو ثيح دارغلب ىلا املاحر امهالكدشو . ام المع الوازي لو نيركم
 نوملكت ىهاقملا ىف سانلا اعمسو , باهرالا ىلع ةيوطنملا ةيضوفلا ةياعدلاريثأت

 ريرحتل لبقتسملا ىف اييرص هبعلت فوسىذلا رودلا نعو اسعلا داهطضا نع

 امهتحسلالتعانم ناوكشي اناك شتقوني رباش ةصاخمو امهالكو . هنسوبلا ىب رص
 ملو نجسلا ىف انام دقو . لسلل لعفلاب ةسيرف اتاب تح امهدي تاذ ةلقو
 عبير ف بيسنريو 19411 ةنس رياني ىف شنقوني رباش ىضَقف اليوط هيف أرمعي

 امهسفن اينم امهنكل ءائيش اهل رخدت ال ةحيحت ةايحلا تناكدقلو 141م ةنس
 شتجاريز لاثم ايذتحا اذإ ديبشلا دجم لقآلا ىلع امل نوكي نأب

 ىف داهطضالا محل اسملا نم ماقنتالا ىف ةبغرلا وه ةعرجللرخآ ثعابو
 ثعابلاو . هل ًادحعضت ةروثلقيرطلا ديهمتو هيلع ةضراعملاةراثاب كلذوهنسوبلا

 ةنسوبلا ف برصلا نيب ةروث ثادحإ لوح رودي ذإ اذهب قحلم ثلاشلا
 ةيئانثلا ةكلمملا نع نيميلقالا نيذه خلسل كلذب قيرطلا ديهعو كسرحلاو
 . بونجلا فالسل ةيموق ةلود نم اعون اهعيمج نوكتل اييرص ىلإ امهمضو
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 شاع ول هنأ نم هتيشخ ىدبأف هعم قيقحتلا ءانثأ اذه ىلا بيسنرب راشأ دقو

 ذيفنتك ةيوق تاحالصا ىلع مدقأ ناكل شرعلا ىلتعاو دنانيدرف سقئارف
 لب اييرص عم داحتالاب ال :بونجلا فالس ديحوتب ىنالثلا كحلا ىف هتطخ
 اسملا ىف ناملآلا زكرم لئاع جروبسب اه كح تحت ايوضع ًازكرم مهتاطعاب

 . رجلا ىف نييرجملاو

 هنسوبلاف ةرودادعأل لمعلا ف بيضرب عماقفتمر شتوي واش ناكدقو

 ام موي ىف فلؤت تناك ىتلا ةييرصلا راطقاألا عيمج داحتال قيرطلا متتفت

 ةأشن نع فلتخت ت تناك ةيساسلا هتأشن نكل . 000

 ةيضوفلا ةركفلا قنتعي هرمأ أدبم ىف ناكدقف فالتخالا ضعب ٍبيسنرب

 ليمأ مبصأ نييجتيموكلاب طلتخاو دارغلب فشاع املف , ةيعامتجالا ةيروثلاو

 ىطولا بهذملا ىلإ
 . نيرمآتملا ربك أ ودحت تناكىتلا ةيساسألا ةنالثلا ثعاوبلا ىه هذه

 ىف امهتبغر وأ ةيناسفنلا ةيصخشلا امهتلاح ؟ رخآلا نم ىوقأ 3 اهبمأ نكل
 ناورخآ لبع ثعاب بيلغت بعصلانم . ةييرصلا ةيموقلا وأ اسفلانم ماقتالا

 .ةمبرصلا ةيموقلا ثعاب ن وحج رينيفطاعلاو نيب رصلا نم 0 ناك

 ىوقأ امهودحب ناكشعأب ىأ ١414 ةنس ىف نافرعي انوكب ملامبسفت نامهتملاو
 لدآلا ىف اعوفدم هتلعف لعمدقأ دق ناك اذإ امع بيسنرب لئس دقو . هريغ نم
 كثعابلا ناك ا ىرخأ ةرايعب وأ . ةموقلا ةدحولا ةركشبوأ 0 رلاب

 ناكر خآلا نكل ىصخشلا » باجأف  بلاغلا وه ىسايسلا مأ ىصخشلا

 . « نائفاكتم امهو ايوق اضيأ

 قودنارغلا ةماقإ نأ اهحاضيأ وأ ةميرجلا عقو فيفخت ىف لبق املاط دقو

 نوكت نأ اوشخنيسرصلا نأو « هنم ائيرج اشرحت ناك هنسوبلا ىف تارواندلل

 موي ىف وفيجاريسل هترايزل اوبضغ مهناو ءايرص ةمجاهم ىلا ةفرصنم هتين
 بيسنرب لاوقأ نأ دب . تاد فودفف دنع وه ىوق ىفلرص ديع



 د ة/ءادس

 . امبيلع ريبكر يثأت ىأ هل ناك اذه نم ائيش نأ ىلارشت مل اهسفن شنقوني رباشو
 ىف ةهزنلا ىوتني قودن ارغلا نأباءعنأ دعب الإ امهترماؤم يظنتىف اعرشيمل امهف
 دقو . ناد فوديف ديع ىف وفيجاريس روزيس هنأب ارعشي نأ لبقو هنسوبلا
 ءادتعا ايشخ وأ هترايزا ابضغ امهنآلل ال هنسوبلا ف قودنارغلا لايتغا اررق

 باسك ل ةنسح ةصرف اهل حبتي هتسوبلا ىف هدوجو نآل نكلو اببرص ىلع
 لاعفلا رثآلا اميملا ةراشالا انفلسأ ىلا ةثالثلا ثعاوبلا

 نيتما نيل
 ءادوسلا دبلاو اناريدوأ اندورانو

 انحجرو ءادوسلا ديلاو اناريدوأ اندوران طاشن ىلا قباس لصف ىف انرشأ

 كردت ىل هنكل .ةرماؤم دوجوب هترازو ءاضعأ ضعبو شتشلب ويسملا ملع
 كل لوقن نأ نم دب ال اهلع ةفاكلا ةلدآلا كيدل موقتو ايبرص ةيلوئسم
 ةموكحلاب امهتلكو , ىرخألاب امههادحا نيتعاملا نيتاه ةقالع :نع ائيش

 . ةيرصلا
 اناريدوأ اندوران لامعأ نع ةأوئسم ةببرصلا ةموكحلا ريتعت نأ زئاجلا نم

 ءاضعأ ضعب مهتلمج ىف نييبانلا نيب رصلا ضعب ًانلع ةعاما هذه مظن دقف
 برصلاةمصاعفف ةيزكرملا اهتنجل رقم ناك دقو . .١5 ةنمم ةيرصلا ةرازولا

 املابعأ تعيذأو ةيساسألا اهنيناوق ترشنو . شآفوكناي لارنجلا وه اهسيئرو
 مهتقفاوم ةيبرصلا ةموكحلا ءاضعأ ضعب نلعأو « ةيفاقث ٠ اهنأ اومعز ىتلا

 ضرغلا ناكو . ًامئاد ةيدو ةقيثو ةموكحلا كلتب ةيعملا تالص تناكو اهيلع
 ذيفنت نود ةوقلاب ةلوليحلل ةمزاللا لئاسولا دادعا اهئاشنا نم لصآلا ىف
 ١0 ةنس ةمزأ دعب هنكل . كسرحهلاو ةنسوبلا مضي ةصاخلا اهتسايسل اسفلا
 اسمنلل ًادهع ابرص تعطقو ةيبرصلا ىتامألا ةرصانم نع ايسورلا تلخت ام دنع

 ىف اهضارغأ اناريدوأ اندوران تلوح « مالس ىف نيتراج اهاياو شيعت نأب



 طيشنت ىلا ىارلا , ىفاقثلا لمعلا , ىلا اسفلا دض ةوقلا لاعتسا نم رهاظلا

 . برصلا ةكلمم ىف ىوقلا روعشلا

 تبرهف رومألا بلق ةيغب ةيرس ةياعد ةنسوبلا ىف تعبات اهنا مولعملا نمو 'ء

 ىف نيفلكم « مه ًاقوثوم الاجر » اهف تدنجو ةيموق ةييرص تارشن اهلا

 ا عنمو ةيندبلا ةضايرلاو ميلعتلل ةئيرب ةيلحتايعمج مظنتب رهاظلا

 قيرطلا ديهمب ٠ ةيرصلا ةيموقلاب روعشلا ةراثإ نطابلا ىف مهتفيظو تناك نيح

 نابشلا دعاست تناكف . ايرصب ةيئانثلا ةكلمملا ىف نيبيرصلا ناكسلا داحتال

 لاجر لايتغا ىلع رمآتل وأ ليصحتلل دارغلب ىلا نوتأي نيذلا نييونسوبلا
 اناريدوأ اندورات نأ ىلعو . مهعجشتو « مهلع ةروثلا وأ ةيوسفلا ةطلسلا

 ناف دنانيدرف سنتارف لايتغا ةرماؤم ةيعمر ةفصب لهجت حجارلا ىف تناك

 نيب ىرمسلا لاصتالل انبهو انه نيثوثبملا اهءاطسوو مهي قوثوملا الاجر ظ

 نيعتسيو ءادوسلا ديلا لاجر نم نومدختسي بير الب اوناكةنسوبلاو ابرص ٠ْ

 . ةميرجلا باكترال وفيجا ريس ىلإ دارغلب اوحراب نيذلا ةثالثلا نابشلا مهب

 انه نكس كاكا ويس سل 0 عفا سس ١

 ناليم اناريدوأ اندوران ريتركس نوكهرسيو هلهس دق « رهاوظلا لدت امسح

 نكمي كلذيو . ءادوسلا ديلا ىف ًاضيأ ءاضعأ اوناكاهئاضعأ نم هريغو شتساف

 نودهمي هتسوبلا ف نويرسلا هلامع ناك ماظن نع ةلوئسم ةييرصلا ةموكحلا دع

 قودنارغلا ةلتق ةدعاسمل نومدختسيو رّجلاو اسفلا ىف ىضوفلا ةزاثالل قيرطلا

 اهغالب ىف هتبلط امف ةقحم اسملا تناك مث .رمو وفيجا ريس ىلا رفسلا ىلع

 . اناريدوأ اندوران لح بوجو نم ىئابنلا

 نع فلتخت تناكف ءادوسلا ديلا ةيعمج ةبرصلا ةموكملا تاقالع امأ

 موي اناربدوأ اندوران نع ةيعملا هذه تعرفت دقف . فالتخالا لك كلذ

 اجارد هكلملاو ردنكسا كلملا اولتق نيذلا نيبركسعلا طابضلا ةيصع تذخأ

 ةسايس مأستو ةفاقثلاب ةموسوملا اناريدوأ اندوران لامعأب مربتت ١9.86 ةنس ىف



 اسفلا عم ىتابنلا كارعلا ليجأتب ىضقت تناك ىلا ىلاكيدارلا شتشاب بزخ
 هذه تدحو دقق , ىرتلا كحلل نيعضاخلا نييرصلا ابيرص ررحت نأ ىلإ

 ديلا تناكم . اسفرفو ايسورلا دبيأت نم تقثوتساو ةيلخادلا اهدراوم ةبصعلا
 ماقرأب مهلإ ًازومرم هؤاضعأ ناكو باهرآلا مدختست ةيرس ةيعمج ءادوسلا
 ىف الا ابلثم دجوي مل ىتلا ةبيرغلا ةيساسألا اهنيناوق تلظ دقو . ءامسالا لدب

 107١ةنس ةروهشملا كينولاس ةكاحم ىف الا رشنت ل ةموتكم ىطسولا نورقلا
 نيقيلا لع هملعت تناك لب ةيعمجا هذه دوجو لهجب ةببرصلا ةموكحلا نكت لو
 مل اهنأ وه حجارلا نأ ديب . هيف ثحبت فحصلاو هب نوملعي عملا ناك اك

 ناكو . ةفخلا اهلامعاو ةيعجلا ءاضعأ نع ليصافتلاب ةيلم رمآلا ”ىداب نكت

 ةحلصم سيئر ىلإ 518 ةنس ىف قر ىذلا شتفييرتميد ائاضعأ ةلمج ىف
 ىذلا شتسوكنات روجاملاو ىرصلا شيجلا برح ناكرأ ةئيه ىف تاراخلا

 ”نيرخآلا طابشلا نم ريتك ةدعو نيروبقملا ىضوكلا ءانعو فحأ ناك
 مضت تناك اهنكل ةيركسعلا لاجر نم ةعاج ريتعت ءدبلا ىف ةيعمجا تناكدقو
 ةجراخلا ةرازو نظوم نم ةثالئ مهنيب نم نييندملا نيفظوملا نم امظع ًاددع

 . لقآللا ىلع ةييرصلا

 ىلاكيدارلا شتشاب برح نب ًامئاق ناك ىذلا ىلخادلا ىنزحلا عازتلا نا
 نأ ىلع ًاريثكح هب للدي ناك ءادوسلا ديلا ىلا نيمتنملا نييركسعلا طابضلاو
 ةموكسلا عم نيقفتم لاوحألا نم لاح اونوكيلوفيجا ريس ةلتقو شتفيرتكد
 اذهو .لايتغالا ةرماؤع لع لك ابنع اوفخي نأ ىلا ىتدأ اوناك مهناو ةييرصلا

 ءاقدصأ نأ ىلع ةلتقلا ةك احم ىف رهظ ام ةديدع لئالد ةمئ ناف حجارلا ىف حيح

 نم ام بنجت ىلع مهنوضحبو مهنورذحي اوناك ةيركسعلا لاجر نم ءالؤه
 . ةرماؤملا ربخ ةيرصلا ةندملا تاطلسلا طيح نأ هنأش

 ل هترازوو شتشاب ويسملا نأ كشلا لمتح ال ام ريتعت نأ نكمي كلذل

 اهرمأ نالهجب اناكو امهئارو نم تربد ددقف . ةميرجلا رييدتب ل لطخد امل نكي



 دس ايي #

 دارغلب نم ليحرلا ةبهأ ىلع نابشلا حبصأو متي نأ اهل دادعتسالا كشوأ ىتح
 ءلاوقأ كلذ ىلع انليلدو . اهريخ ةموكسلاب لصتا ذئدنع . وفيجاريس ىلإ

 .ىف لع شتش شتشاب ويسملا نأ نابأ ىذلا فراعملا يزو شتفونافوج ابوجل ويسملا

 ىلإ رفسلل نودعتسي مهنيع اياها ذأ تيتو ل ظرأ دأ امو خار

 ناو كلذ هترازو ءاضعأ ضعب رخأ هناو قودنارغلا لايتغال وفيجار سس

 كلت نآل ذفنت مل ابنكل ةلتقلا فقوب دودحلا تاطلس ىلإ تردص رماوألا

 نإ لوقت كلذ رثإ تبتكف ءادوسلا ديلا ةيعمج ىف ءاضعأ تناك ت اطلسلا
 ناد انفلسأ دقو : دودحلا ناعلا ناتعا نأ ددعبو ةرخأت اهتلينرماوألا

 ش . فراعملا ريزو لاوقأ قيدصت ىلع انلمحت ىتلا باسألا

 ءاكرشلا ىلع ضبقلا ىف ايبرص لامهإ
 هريصقت : ةروطخلا ,نمم بناج مظعأ ىلع نيرمأب شتشاب ويسملا مهن

 ىلا اويهذ ةلتقلا نأ ملعذا دعب آنيب ًاريذحت ةيوسفلا تاطلسلا ريذحت ىف

 دارغلب ىف ءاكرشلا نع ثحبلا ىف ةميرجلا عوقو دعب هنواهتو . وفيجأ ريس
 دحأ العف اودعاس ىفرصلا سيلوبلا ىفظوم نأ عقاولا ىفو . مهلع ضبقلاو

 .كيرشلا كلذو ؛ راظن آلا نع ءافتخالانم هونكمو رهظرام ىلع ءاكرشلا ءالؤه

 ةيعمج ىف وضعلا شتقوناجيس لع ضبقلا لووح ناك ولو . شتفوناجيس وه
 ةيعمجا ىف نوزراب ءاضعأ هب ماق ىذلا رودلا كلذب حضفو ءادوسلا ديلا

 ةدح دادزي نأ ًاقيلخ ىمايسلا عازنلا ناكل شتسوكناتو شتفيرتمدك

 رهاظلاو . اكو ةراؤولا ظروف فسم ىلا ةمرصللا نويمافأ اذه ناكلو

 هذبك ةيوق ةيعمج ءامعز عم ام تاءارجا ذاختأ ىلع قرحب مل شت شتشابوسملا نا

 ابلعت نل ايروأو اسفلا نأ هوجرم ىفو ًآضح ًابلس اكلسم اذهل كلسف ةيعملا

 . ةقيقحلا
 ويسملاب ةرماؤملا ريخ لاصتا تقو نع ةيبرصلا رداصملا فدششكت مل



 وه ماع هجو ىلع ام ذوخأملا ةيرظنلاو . لاصتالا اذه ناك فيك الو شتشاب.

 رودي موقعي ناك هنأ دقتعي ىذلا شاقوناجيس ناليم نم ارس ا ملع هنأ

 هسفت تقولا ف شتشايوسملا همدخ سوءادوسلا دللا ءامعز عم هات جودزم.

 برزحلاو ةيرصلا ةموكملا ةحلصمل محلامعأ ىلع هعالطاو مهيلع سسجتلل

 دنع  ةيراوم ريغ ىف ةلالثلا وفيجاريس ورمآتم حرص دقو ىلاكيدارلا

 دادعا ىفالاعف ًارود بعل شتقوناجيس نا - مهتك احم ءانثأو مهباع ضبقلا
 5١.م ةنس ىق دأر غلب ءاج ىونسوب ىلرص شةفوناجسسو . دار غلب ىف ممادعم.

 ككسلا ىف مدختسا مث ىجتيموكلا لامعأ ىلع شتسوكنات هبردف ًارجاهم
 امل ةدعلا دعيو ةرماؤملا رضح ناك امدنعف . ًاريغص ًافظوم ةيرمهلا ةيديدحلا

 تاسدسملاولبانقلا لع هيكيرشوبيسنرل لصحدقو . شتسوكناتلةعياص ناك
 مئاطعأو «دارغلب نم قودنارغلا ىلع ءادتعالا ف لمعتست نأ ًاررقم ناكىتا
 مهئاشفا نود كلذب لوحيا ةمي رجلا بقع هولوانتي نأ أرقم ناك ىذلا مدا

 رمأ ىلع ءانب نابششلا شنفوناجيس ذخأ دقو . نييبرصلا هئاكرشنع وأ هنع ًائيش.

 ىلع مممردو دارغلب برقب رانلا قالطإ ىلع نرمتلل ةضور ىلإ : شتسوكنات
 مهدوز ليحرلا ةبهأ ىلع اوناك اه دنع وياه رخاوأ ىفو ٠ تاسدسملا لاعتسا

 ممرفس محل اولهسيل مب.قوثوملا اهاجرو ءادوسلا ديلا ءالكول ةيصوتتاقاطبب

 غلبأ شتفوناجيس نأب داسةتعالا ىلع لمحت ىتاا بابسآلاو . وفيجاريس ىلإ
 رزحت اهنكلو ةيرجلاعوقول قباس ءىث ىف ةدراو تسيل ةرما وأ نع شتشاب

 ةيبرصلا تاطلسلا ةلوا# نمو ءدعب امف امبنيب رهظ ىذلا نيبلا ؤطاوتأأ نم

 ىلا ةداهشلا ىلإ اذه ,راظنألا نع ىراوتاا نم هنيكتو شتقوناجيس ءافخإ
 ةنادإ ىلع ىلاكيدارلا برهلا دعاسيل ١9107 ةنس ىف شقوناجيس اهادأ

 . ءادوسلا ديلا ةوق مطحو شتفييرتميد

 ىلإلصت تاعاشالا تذخأ ام دنع مايأ ةعضيب ةيرجلاعوقو دعب ثدح دقل

 شتشابو شتس و كنات نم الكنأ بيسن ربو شتفوني راش تافارتعانع دارغلب.



 | الها

 ذإ . دارغلب ىف نيدوجوملا ءاكرشلاب ةصاخلا رابخالا رشن عنم ىف حولي امف ايعس
 شنقاس كيلو تيفس رتسملا ىلإ هينوي ؟5 ءاسم ىف ىجتيموكلا نم ةثالث دصق
 ًائيش رشنيال نأ شتسوكناتروجاملا مسايهيلا اوبلطو « ناقلبلا هةديرجبحاص
 ةنثاك دارغلب ىف هفراعم هتاقالعو شتفونيرباش لتاقلا تالص نع هتفيحص ىف
 طروي نأ نكمي ايش بتكي ال نأ كلذ قوف هيلع بحي هنأو .فورظلا تناك ام
 ىذأ نم فوخلاو باهرالا نم عونلا اذهف .. رش هباصأ الاو ه نيييرصلا
 ىف« ممم قووملا لاجرلا ٠ هركحذي ناك هماقتتأاو شتس و كناتك ىجتيموك
 وهو . ةلتةلا ةدعاسم ىلع مبلمحت تناك ىلا ثعاوبلا دحأ هرايتعاب هنسوبلا

 ةلوا ىلع ؤرحب وأ شتشاب نعي مل هلجأ نم ىدلا ببسلا رسفي كلذ قوف
 نأ دعب الا ءادوسلا دياا لاجر نم ىوقلا بوبحلا يعزلا اذه ىلع ضبقلا

 تذفتا ولو . مايأ ةعضب هلقتعاف هلاقتعا ىلع ىثابنلا ىوسفلا غالبلا ًاريخأ همغرأ

 دارغلب ىفنيدتعملا ءاكرش ىلع ضيقلل ةلاعف تاءارج أ لاحلا ىف ةيبرصلا ةموكحلا

 اسملا عم شيعلا ىف ةبغرلا نم هتدك أ املاط ام ىلع قداصلا ليلدلا تماقأو

 اذه ةبيرصلا ةموكسلا تلعف ول لوقن - .راجلا عم راجلا نوكي ام ريخ ىلع

 ريسلل تناك امم ًادادعتسا لقأ ابلعجلو ةميرجلا لع ايناملأ طع نم كلذ أدحل
 نكل . ىبل.ا طسوتلا ىف لمآلا اذه ىوقل م“ موئشملا قيرطلاىف اسفلا ءارو

 نأ ىلإ راظتالا وه ًايبلس ًافقوم هذاختابو اذهب هماق مدعب شتشاب ويسملا

 ةريطخ ةعبتب علظضا ةنيدم ةنيعم مهتو ةلدأ نم اسفلا همدقت نأ ىسع ام ىري

 . عقو امج ىرخأ

 ؟ اسعلا ايرص ترذدح له

 سانلا صلختسا ام فالتخال ةيمهالا نم مظع بناج ىلع ةلأسملا هذه

 انيف ترذح ةيرصلا ةموكسلا نأ انضرف ولف . اباحنا ناو ايفن نا اهتبوجأ نم

 دنع شتشاب ةموكح نأ لبع لدي ذإ ايرص ةحلصم ىف امإ اذه ريسفت نكمأل



 ا

 دق نوكت اذبو ةميرجلا ءرد ىف اهدهج ىراصق تلذب ةرماؤملا تفشتكا ام

 ذإ اسقلا ةحلصم ىفامإو .نأ.كلا اذه ىف مالملا نم اهسفن ءالخال آريثك تلعف

 رربي ام ةمث [:روكيف ةرماؤملاب ةملاع تناك ةيبرصلا ةموكحلا نأ تشي

 ىلع نييبرصلا نيفظوملا عم نواعتلاب نييوسمن نيفظومل حمسي نأ اسفلا بلط
 مل مهسفنأ نيفظوملا ءالؤه نأ ماد ام دارغلب ىف نيدوجوملا ءاكرشلا طبض

 . ددصلا اذه ىف ام تاءارجإ اوذختي

 ىف الوأ حيصي هناف ريذحت كلانه نكي مل اذاف لوألا ضرفلا نع اذه

 اهل نكي ىلاهنأ عقاولا ىف تلعف اك معزت نأ أ ةبرصلا ةموكحلا ةنكم

 ل اذهل اهنأو اهعوقو لبق ةرماؤملاب ملع

 ةتطاوتم نوكت اذبو ةرماؤملا ىلع رتستلا نع ةلوئسم اييرص نإ اسمنلل افاصنإ

 . ةرجلا ىلع
 نيفطاعلا دجت نأ , ةنكمي نيلاتحالل ةفلتخلا تاريسفتلا هذهو ءورغ الف

  اسقلا ىلع نوفطعي نيذلا كلذكو ةدشب ضعبلامهضعب نوضقاني ابيرصىلع

 اهصحمب ذإ نحنو . ةمج ليبسلا اذه ىف ةضقانتملا ةلدآلا نوكت نأ بجي الو

 هجو نم ىلإ : طقن ثالث ىلإ صاخ ع ونب تافتلالا هجون نأ انيلع نيعتي

 ريزو شقونافوج ويسملا ههجو له ؟ قالطالا ىلع هجو ناك اذإ ريذحتلا

 ايسر همدق وه وأ ةيمسر ريغ ةفصبو هسفت ءاقلت نم اننف ىف ضوفملا ايرص

 ةرماؤم ىلإ حيبلت ىأ ريذحتلا نمضت له ؟ دارغلب رم تاملعت ىلع ءان

 قودتارغلا ةرابز ىف ةسغغرلا مدع نع ًامهيم ًاماع ًانأب "دعب ل هنأ وأ ةئيعم

 . ؟ برطضم م ءاقال

 ويسملا نع ردص اسعلا ترذح اير نان نأك م

 عم هل ثيدح ىف حرص ذإ ايسورلا ىدل ضوفملا ايرص زيزو شتفوكيلابس

 لايتغالا بقع . غروبسرطب ناس ىف ردصت تناك ىتلا ءايمبرف هينرشيف ةفيحص
 |! قودنارغلا ةلحر نم اسقلا ترذح برصلا ةموكح نأب مايأ ةعضيب



 بح اكله #

 نم نيضعتمملا نييوتسوبلا ةطساوب ربدت ةرماؤم نأ تسلع دقق , هنسوبلا

 ةرازو نأ دبب . هنع لوئسم قودنارغلا نأب نودقتعي نيذلاو اسفلا داهظضا

 . هلاثمأ نم هريغو ديكأتلا اذه هيلوي ىف ًايعسر تبذك انيف ةيجراخ
 ابنم ًارثأ ريك أ وه ام عوقول ربشأ ةعضب دحلا اذه دنع ةلأسملا تفقوو

 ويسملا اهراثأ نأ ىلإ . برحلا رمأ نم راكفآلا ةلبلبو ىئابتلا اسملا غال
 ويسملا نإ ١ لوقي بتكف ريبشلا ىفالسلا خيراتلا ذاتسسأ ىسنرفلا سيئيد

 (ةيوسفلا ةيجراخلا ةرازو ) ستالبلاب لدي نأ ةيفخ ةقيرطب لواح شتشاب
 ضوفملا ايبرص ريزو غلبأ ذإ ءقودنارغلا ال ضرعتي ىلا راطخألا لع
 داعتتالا لع ادت اذ مراسيل نا عزام يرو ( نافرتاوج ناني )

 دقو « غيلبتلا اذهل (دلوتشر ) راشتسملا هبأب مف. ةنسوبلا ىف ريدت ةرماّوم نأب

 نوضغ ىف هبا ويسار انقلاب انالأ جراخ صاخثأ سينيد ذاتسالا ناب قدص

 لها امنع هرمي هاي كلوت ري قاوم عزلا لع كلو: ماع هجوب برحلا

 عون ىأ نم ريذحت ىأ مدق شتفونافوج نأب لوقلل نييوسفلا قنو . هريخ هن

 ىلع لدت ةدمتعملا لئالدلا لك ناف . هيف ءارم ال حي ةيجراخلا ةراذو ىلا

 ىلا ال هفواخمب ىضفأ دقف « ًاريذحت » مدق ناك اذا شنقونافوج ويسملا نأ

 روتكدلا ىلا نكلو ةيعرملا تاءارجالل ًاقافو ةيجراخلا ةرازو ىلا وأ دلوتشر

 فولأملاريغ ءارجالا اذهل سب ,رغلا ببسلايضوتلو .ةيلاملارزو ىكسنلب نوف

 : لوقتف عوضوملا اذه دنع ةظملا فقن نأ بحي

 رخاوأف ايبرصل ًاضوفم ًاريزو انيف ىلا شتفونافوج نافوج ويسملا ءاج
 البك الجر شتميس روتكدلا ناكو ء شتميس روتكدلل افلخ ١419 ريمسيد

 . ًادج ةقاش ت تناك ةفيظو ىف هن 0 ال احاجت ىقل ابيبم اسيك ًايساسمو ابرحب

 تاقوالاىف ىّتح البس ١9.8 ةنس دعب نكي مل انيفف ىرصلا دمتعملا ركرم ناف

 نيدلبلا عش نيب ةمئاق تناك ىتلا ةيموقلا ةموصخلا ىلإ رظنلاب كلذو ؛ ةيداعلا

 ىهو ضيرحتلاو دابطضالاو ةياعدلاو ةيسوساجلا مهتب ةقلعتملا لئاسملا ىلاو



 تنازع

 شنقون اف وج مدق ايلف . امتادالاعفتا امل ببستو ناقيرفلا اهم قشارتي ناك ىتلا
 يبقاوعلا ءارج نم صاخ عونب ةجرحو ةقيقد ةلاحخلا تناك 1415 ةنس ىف

 اسفلا اطذبن تناكىتلا دوهجلاو ىلوآلا ةيناقلللا برحلا ىلع تبترتىبلا ةجيبملا

 نافوج ويسسملا ناكو . مهتاراصتتنا رام نم نيببرصلا نامرحل ندنل رمتؤم ىف

 نم دحاو هيف لاق نيعبرألا غلب داكي اباش هفلس ضيقن ىلع شتقونافوج
 «نيتمتاقلا هينيعو.تكلا سعشاألا هرعشنإ هلوصودنع هئالمز وهئاقدصأ ةريخ
 ربظم اهئعبي ناك ىلا ةنينأمطلا ثعبي ال ًاربظم هل تلعج .دوسألا هبراشو

 ىف راثأ هنأب دك أتلا نم نوجر حتي ال انيف ىف سانلا ناكدقو . مرتحما هفلس

 تاباصع دوعب نك هنأبو كينرحلاو هنسوبلا مخ ىلع بارطضالا ٠م

 .ىجتيموكلا

 هيف ابوغرم ًاصخش ربتعي انيف ىلا هلوصو دنع شتقونافوج نكي مل كلذل
 هنبيعت حرتقا اهنيح همسا ىلع ةقفاوملا ف تأطبأ اسفلا نا لبق هنا عقاولا ىفو
 تاحسلت ىهو . ىعدتسا اذا هدو رك اهنا ىلإ كلذ دعب تحي اهناو

 لاقيو ًايدو نوكي نأ نع ًاديعب هلابقتسا ناكدقو . اهل هبأت نأ دار كن

 ىنحني نأب روطاربمالا قتكا فيزوج اوسنرف روطاربمالا ىلا مدق امل هنا
 لف تاقودنارغلا امأ . تابسانملا هذه لثم ىف ةداعلا ىه اك هخاصي نأ لدب هل
 لمعلا ىلع هب هتاقالع ارصاق هلايح ًارتاف ناك دلوتشرو اقلطم هلابقتسا اوابقي
 ةيدولا شتقونافوج تاقالع تناك ةمآلا فورظلا هذه ىفف . هدحو ىمسرلا
 ةرادالا هيلوتل ىكسنليب ناكو هدنع نوكت ام موقأ ىكسنلبب نوف روتكدلاب
 ةرتشملا رومألا نم دحب ةيلاملا ةرازو بناج ىلا كسرحلاو ةنسوبلا ىف ةيندملا

 نم اينولوب ) ايفالس ناكاملو . اريثك ضوفملا اييرص ريزو هيف بطاخي ام
 ىلع ظفاحت نأ ىرحم وأ ىتاملأ ىوسمن ىأ نم هيلع لبسأ ناكدقف ( ايسيلاغ
 نانثالا قفتا ام ناعرس عقاولا فو.شتقوناف وجك ىنرص عم دادولا تاقالع

 ريزولا عم ىكسنلبب لوازي نأ ىلع دلوتشربو فيروج اوسنارف ةقداصمب



 .نسح ىلع ًاصرح دلوتشر ىلا ابغيلبتب موقيو ةيسامول بدلا لامعاألا ىرصلا
 هدف هيكل قرأ عدم ع نر لب اذنه ٠ نينللا نب كاماللا
 .ىخارتك ىرخأ بابسأ  اهاندروأ ىلا بابسألا ريغ هيلا ترطضا

 -ةطلس لك هدي ىف عمحجي نأ ىلا ىكسنلب حومطو هعبط ىف بكرملا دلوتشرب
 .بيسلا رسفي كلذ عم اذهو . هتيمهأو هنأش نم عفرينأو اهزرحي نأ هنكمب

 رايتخا ١414 هينوي ىف رئآ دق نشنفونافوج نوكي نأ نكمي هلجأ نم ىذلا
 .هتحتافمل ةيوسفلا ةيجراخلا ةرازوف رخآ ناسنا ىأ وأ دلوتشر ىلع ىكسنلب

 كتان رفا نسا رق ويدل رذلا ]ع رطكلا نم رك نقادتا وهو ىقدلاهناكرا
 :هفسولا بل ةعوف نأ

 .عوضوم داع قودنارغلا لايتغال ةرشاعلا ىركذلا ىهو 1484 ةنس ىفو

 .ىلإ لسرم باطخ ىف ءاج ذإ روهظلا ىلإ اسمنلل موعزملا ايرص « ريذحت م
 ريتركس شنفوميز وج ىلإ بسن دقو « ا .ال.» عيقوتب انيف فحص ىدحإ

 ويسملاّقلت ١9١4 هينوب ١م. ىف ه هنأ 19416 ةنس انيفنم ةييرصلا ةيضوفملا

 لودعلا ىلع قودنارغلا لمح اههف هفلكي شتشاب نم ةيرفج ةلاسر شتفونافوج

 .« . هددهت ىلا راطخاأللا نم هريذحت لقآلا ىلع وأ وفيجاريس ىلإ هتلحر نع

 .حولي اذهو . هينوي ؟١ موي رهظ ىكسنلبب ىلا كلذ شتفونافوج غلبأ ذئدنعو
 .اسقلا ترذح دارغلب ةموكح نأ .رم سينبد معز ال ًادكؤم ةلهو لوآل

 .. هيلع داهتعالا نكمي ال هنأ ةجرد ىلإ هتعص ىف كوكشم باطخلا نأ ديب , ايمحر

 .عوبسأب هرشن دعب تعب ذإ :هليصافت نم ريثكف هسفن شتفونافوج هضقان دقو
 : ىتآلا ماحلا نايبلا انيف فصص ىدحا ىل

 .نمو ىنع ردص ىذلا ريذحتلا ةلأسم ىف رمألا ةقيقح كل دو نأ قركتو

 ةداعلا قوف ابودنمو اضوفم ًاريزو كاذ ذإ تنك دقل . قودنارغلل ىسفت ءاقلت

 هنسوبلا ىف تاروانملا رضحت نأ ىوتتي دهعلا ىلو نأ ىل لصتاف انيف ىدل

 .هتسوبلا ىلا ةحرتقملا دنانيدرف ستتارف ةلحر ليصافت ضعب ًأطخ ركذ انهو )



 د محبو دل

 تنزو نأ دعبف ( : لاق مث مل ًاريثم المع اموري فوس نييبرصلا نأ دكأو
 ىذلا ىكسنلبب نوف روتكدلا روزأ نأ ىلع مزعلا.تدقع فورظلا هذه لك

 ىرايز تناكركذا امردق للعو .هنسوبلل اريزوو ةيلابلل اريزو كاذ ذإ ناك

 دقو .اموي نيرشعو ةثالث لايتغالا عوقو لبق ىأ  هينوي ه ىلاوح
 ىرجتس تاروانملا نأ نم هتيلع تنكام ةمات ةحارص ىف ريزولل تحضوأ

 ريزولل تلقو اهتدابق ىلوتيس هسفن قودنارغلا نأو ايبرص ةلابق نيردلا لع
 ريثيس هنأ كتداعسل دكؤأ نأ عيطتسأ ىناف اذه حص اذإ ٠ : كسنلب نوف

 . ريثم لمع ىلا ممرظن هيلا نورظنيس دبال نيذذلا نييرصلا نيب ءايتسا مظعأ
 نابشلا نيب نوكب دقف . ةرطخ نوكت هذبك فورظ ىف ترج اذا تاروانملاو

 مث ةشوطرخلا لدب ةصاصر هسدسم وأ هتيقدنب ىف عضي دحاو نييبرصلا

 نأ ةمكملاو ريخلا نم ناك كلذل . راسا ىذلا لجرلا بيصت دقو . اهقلطي

 فوديف موي ىف تاروانملا ىرجتال نأو وفيجاريس ىلا قودنارغلا بهذيال

 ( سوتيف سيدقلا ديعب نوييرصلا لفتحي ثيح هينوي ١8 موي وهو ) ناد
 0 .هتسوبلا ىف رودتال نأو

 هنإ هلوقب ةحيرصلا تاللكلا هذه لع كسنلبب نوف روتكدلا در دقو »

 ناو قودنارغلا ىدل ةجينن نم امل نوكي ام ىنغلبي مث اهب ةركذم نوديس
 هديام ىلا اذه هب تأينتىذلا اذه ىلا لو :تاروانملا نأب دقتعي ال وه ناك
 نم مايأ ةعضيب كلذ دعب هترز دقو . ةئداه هنسوبلا نأ ىلع لدت تامولعم نع
 ريغبال هناو عبتيس ىلصألا جيانربلا نأ كلذ مغرب تملعف . عوضوملا اذه لجأ
 ملهنكلا ربخلا غلبأ قودنارغلا نأ كش الو . ىراذنا نم مغرلا ىلع ءىث هيف

 ش «. هسفن ىوس دحأل هبأي نكي

 قدأ اهنأ حولي, شتفونافوج ناوج وسما اهاور ىتلا ةياكحلا هذه
 ناب رخآلا ضعبلا ضقنو اهضعب ديأ دقو . ةقيقحلا ىلا ةيرصلا تاياورلا

 ةفاحصلا مسقلاسيئر 1414 ةنسف ناك ىذلا كاردنالف لوب ويسملا هب ىلدأ مق



 عئادولاكنب ةرادإ برحلا ذنم ىلوتي ىذلاو « ىكسنليب دهع ىف ةيلاملا ةرازو ىف

 . سقنارف قودنارغلا ةلحر نع رابخالا عئالطو ١41 ويامىف» : لاق . انيف ىف

 شتفوتافوج رضح ءروهبا نيب عويذلاىف ةذخأ هنسوبلاو ايساملد ىلا دنانيدرف
 تاروانملا نع ملكتي هلوصو رثأ لبع لعجو ةيلاملا ريزو بتك“ىلا ةرمرخآل

 لاق مث ا اشرحت ةييرصلا ةموكسلا اهريتعت نأ نم هفواخم ىدبأف ةحرتقملا

 ريثت نأ لامتحا ىلا رابتعالا نيعب ةيلاملا ريزو رظني نأ بحب هنا كلذ ىلإ

 نيبناجلا روعش ؛لبقملا لهاعلا رهظام اذإ اهنم رفمال ىلا ةينطولا تارهاظملا
 ةباثع هتاظحالم ريتعي الأ ىكسنلبب اجر مث . ةيرصلا ةيوسقلا دودحلا ىلع

 عقب ال نأ ىف ةبغرلا درجم وه امنإ اهئادنا ىلإ هب ادح ىذلا ناف ىعسر غيلبت

 نيسحتل تأدتبا دق تناك ىلا تاضوافملا لع رئؤي نأ ًاتقؤم ولو نكي ءىش

 .برصلاو اسقلا نيب ةلداملا تاقالعلا

 . اهغلي مل هنأ دقتعأو صاخ هابتنا ىأ تاحيرصتلا هذه ىكسنليب رعي مل

 ىرحيام لكمغلبي نأ هتداعنم ناك ناو , قالطالا لبع دلوتش رب تنوكلا ىلا

 م ىكسنلي ويسملا نا ىلعو .... ضوفملا ابيرص ريزو عم ثيداحألا نم هل

 شيتفتلل قودنارغلا ةلحر نع عرفتتس هنأ ثيدحلا اذه رادام دنع عي نكي

 ميلاقأألاىلا دنانيدرف سقئارف ةلحر ناب ًاعنتقم ناك هناف ةيسايس ةلحر ىنرحلا

 ةحارصروطارمالل ًاضيأ برعأ دقو اهناوأل ةقباسل قالا ىلع تناك ةيبونجلا

 هفواخم نع

 ىغلب أ ىذلاو ىرصلا ريزولا شتفونافوج هرادأىذلا تيدحلا اذه نمد

 مدع ىف هتبرظن ديؤي ام دح ىلا هنآلو ًاسأر هعوقو بقع ةفدص هأيإ ىكشلي

 ص ىلع تأشنت ثيدحلا اذه نم لوقأ  قودنارغلا ةلحرل تقولا ةيسانم

 لع ىف هنأ فرحت اذني نتمنلانطعدق» طال نا نونا
 .ابعوقو ناكماىلا احسلت وأ ةيرجلا عوقوب اراذنا شتف ونافوج تاظحالم

 نودي نأ ةيلاملا ةرازو هيلوت ءانثأ دتعي ل ىذلا وهو هسفن ىنليي امأ



 ىف ىرصلا ريذولا عم رخآلا ثيدحلا اذه اقلطم ركذي ملف , تاظالم

 !راذنا هيف ري ملهنأ ىلع ليلد اذهو « ةركاذلا نم اهنودي نأ داتعا ىتلا هتاركفم

 . .ًايفخ الو احرص ال

 هلوقي نأ « راذنالا ٠ قلت ىذلا صخشلا ىلع ام عمست نأ قئاشلا نمو
 ىهو ىسنلبب روتكدلا موحرملا تارك ذم نأ ناكمب ةءارغلا نم هنكل « هنع

 ةماعلا هتايح تلوانت دق تناكناو كلذ نع ًائيش نمضتت مل نيدلجب ىف ةعقاو

 مل هنأ ةمقاولا ةقيقحلا هذه نم باتكلا ضعب صلختسا دقو . ليصفتلا

 نأ دب . ةمساجلا هتمهأأل ديك أتلا, هركذ ىراكل وأ ام ًاراذنإ ًادأ قلتي

 هتلحر نع قودن ارغلا فرصي مل هنأ ىف ةملآلا ةعقاولا ركذ بنجت هنأ حجرألا

  هتسوللا ةرادإنع لوتمملا كاذ ذإ وهو قثوتسي مل لقآلا ىلع وأ ةموتشملا

 نونوكي دق سانالل تدعأ وفيجا ريس نأو ةيفاك ريبادت هتيامل تذختا هنأ نم
 فيلا هسوباك همزلو هعجضم ضقأ دق لامهالا اذه نأ دب الو . ةلتقلا نم

 . ملاعللو اسمنلل ةبسنلا» هيلع تيترت ىتلا ةبعرملا بقاوعلل ارظن هتايح لاوط
 ضعب ءاقلا هبلا بلطي ةرعتسم لازتال برحلاو ىوسم خرؤم هدصق دقو

 باتكب هيلع درف وفيجار يس ةرماؤم نم ىبرصلا ريذحتلا نم معزيام ىلع رونلا

 ةلأسملا هذه لصتي رخآ ءىث لك نع ملكتيل هنا :لاق ذإ ىرغم اذ ادر زيجو

 راتس اهلع لدسي نأ بح هناف تاذلاب ةطقنلا هذه الإ ( برحلا ) ةنرحلا
 رشتسي ملادحأ نأ نم هاركش وه هتاركذم ىف هادبأ ىذلا لكو . نايسنلا
 ةلأسملاهذه مساعي نأ ىف هتبغر نع ب رعأ دق ناك قودنارغلا نآل ريبادتلا ىف
 [كسرحلاو هنسوبلا ؟اح كيرويتوب لارنجلا وهو ] هدحو هسفن دلبلا سيئر

 . ريبدت ىأ ىف ةيلاملا ريزو لاخدإ نود ةدايقلا ىلوتملا لارتجلا هنوك رابتعاب
 ثيح نم ميلقالا ميظنت ىف لخدتأ نكمل ىتأل اذه لع ضرتعأ نأ ىعسي لف“
 تاقفن عفدو فيدرلا دينجت ادع امف  ةيركسعلا ةرادالاب ةقلعتملا لئاسملا
 ةلحرلا لبق روطاريمألا ترذأ نأ سعينا انادي سارع .كلذ



 ةلحرلا لوحتو .ةضحم ةيركسع ةلحر ىف لخدتلا ىف اقلطم قح ىل نكي ل ىنأل
 .نابأ دقو لاق ءهايا غلبأ وأ هيف لأسأ نأ نود هب مم ىعأ ةيسايس ةلأسم ىلا
 .. نيموس لابتغالا بقع هتلباقع ىظح ام دنع روطاربمألل قئاقحلا هذه

 ةلحرلا لبق ال قودنارغلا ةلحر رع ادبأ ملكتي مل ةلباقملا هذه ادع امفو

 . اهدعب الو

 : ىلع ام جتنتسذ نأ مصي لئالدلا هذه نم

 ويسملا انيف ف ضوفملا ايرص ريزو غلبأ هيلاوحوأ هينوي ه ىف ١
 مو ًائيش رجناو اسفلا ىف ةيلاملا ريزو ىكسنلبب ويسملا ىلا شتقونافوج نافوج
 هلعفي نأ ىغبني ناكام وهو ةيوسفلا ةيجراخلا ةرازو وأ دلوتشرب ىلا هغلبي
 ةيسانم ىف ذاشلا ىكتامولسيدلا كلسملا اذهو.ةيعرملا ةيسامولسدلا ديلاقتلل اقبط

 ىعبط ريغ نكي مل هنكل رومآألا تلد اي ةكملا نم اولخ هنم ناكامبر هذبك

 نا بير الب اضيأ شتقونافوج كردأ دقو . ربشأ ةدع هيلع ىرج دق هنآل

 هغلس نأ ريثكب هيلع لبسأ هنأو بعصو ادج ققد هلوقينأ هلع ناك ىذلا

 هغيلبت ىطعي نأ درب مل كلذك. نينظاا دماجلا دلوتشرب ال دودولا ىكسنلبب

 ىكسنليب هقيدص ىلا همدقي اغيلبت ناف . تايمسرلا ىلا هيف أجلي وأ ةيعسر ةغبص
 ىكسنلب ناكو . ةيجراخلا ريزو ىلا همدقي ىذلا غيلبتلا نم ةيمسر لقأ نكي

 هذه ةرايز ىوتني ناكهنأ نع الضف هنسوبلا ةيحان نم رطخ اذ ائيش ىشخم ال
 ىفهركذي ملو ةيدج ةرظن شتفونافوج غيلبت ىلا رظني ملف هجوزو وه دالبلا
 كلذ ىلعو . دنوتشربل الو دنانيدرف سننارفل الو روطاربمالل ال حجارلا
 هيوسفلا ةيجراخلا ةرازو وفظوم اهف ىفن ىتلا ةرركتملا تابيذكتلا نوكت

 اهيلع رابغ ال اببرص ىف ىمسر راذنا ىأ قلت

 ءاسقلت نم معزي اكهغيلبت مدق شنقونافوج نوكي نأ نكمملا نم
 ضيوفت نود هذبك ةماه ةوطخ وطخم نأ ًابيرغ حولي كلذ عم هنكل هسفن

 « :ريذحت , نأ ةفدصلا ضحم نم لهو . اييرص ةيجراخ ريزو نم تاملعت وأ



 ابوجل ىلا هينوي لوأ وأ ويام رخآ ىف شتشاب ويسملا هغلبأ ام رثأ ىلع ءاج
 باهذلل نودعتسيًاسانأ كلانه نأ نم هترازو ءاضعأ نم هريغو شتقونافوج

 نم رذن ءىث لكدعب كلانه سيلأ « ؟ دنانيدرفستنارف لتقل وفيجاريس ىلإ
 ةنطف ىف لواح شتشاب ويسملا » نإ لوقي ذإسينيد ويسملا نابب ىف ةققحلا
 ضوفملا هريزو فلكف هل ضرعتي قودنارغلا ناك ىذلا رطخلا ىلا ريشي نأ
 .« ةاسأملا عوقو نود نكما املوحت تاءارجا ذاختاب انيف ىف

 ىف ةيبرصلا ةبوسعلا تاقالعلا رتوت ةريخلا نم شتشاب ويسملا ناك دقو

 ًادج ةمراص بلاطم اييرص ىلا مدقت فوس اسفلا نأ كردي ثيحن ىضاملا
 ويسم نكي لو. ةسكشلا اهتراج ةيراحن ةعرجلاب لسوتت دقو ,ةلتقلا مجبت اذإ

 ثداح ابيسي ىلا برحلا ةصاخو نراوألا كلذ ىف برحلا ديري شتشا
 ىلع رخأ ربشأ ةدع مالس ىف شيعت نأ دقت انيرعنأ ملعب ناكو ا

 مجتست امك كلذو , توم وأ ةايح برح ىف اسفلا عم كبتشت نأ لبق لقآلا

 ىلا ةديدجلا ىضارالا ىفرمآلا ال بتتسيو َناَقليلا بورح نم اهسفن هدالب

 امهديأتو اسنرفو ايسورلا رمأ نم كش ىف ناكدنأ ىلا اذه دكت املو .اهتلان
 ىف ربدت تناك ةميرجلا نأ معو ةقيقحلا تبرست أم اذإ اسهل عم برح ىف هل
 ءاضعأو برصلا برح ناكرأ ةئيه ىف مظع طباض ةدعاسمب اييرص ةمصاع

 نم تفرتقا ام ءارج _.رم ةئيدر ةعمس تاذ ةيبرص ةيرس ةيعمج ىف نيرخآ
 . ىضاملا ىف ةيسايسلا تالايتغالا

 دقف . ًادج كبرمو بعص زكرم ىف ناك شتشاب ويسملا نأ ىف ةحاشم مل

 بقاوعلا نم هرجت نأ نكمي امل لتقلا ةميرج عوقو نود ةلوايحلا ف بغر

 ةديحولا قيرطلا كلذإ كلسو ىرحي ناك امب اسفلا رذنأ ول هنكل . ةبعرملا
 فاضيلايتغاب هنم ًافارتعا اذه ناكلو ةرماؤملاب هتفرعم ىلع كلذب لدل ةلاعفلا

 ىف . ةيئانثلا ةكلمملا دض اييرص ىف تربد ىلا ةليوطلا تالايتغالا ةمئاق ىلإ
 ضوفملا اييرص ريزول حمل دق نوكي نأ زئاجلا نم سيلأ فورظلا هذه لثم



 مود

 دونجلا ءالو ىف هبايتراب ىكسنلبب ىلإ ىضفي نأ ىلع ريخاألا لمح ءىثب انيف ىف

 ىفو ؟ ماع هجوب ايف بوغرم ريغ ةحرتقملا قودنارغلا ةلحر نأبو ةيونسوبلا
 ملكتي ناكهنا سفنلا ىف عقوي نأ ىلإ شتقونافوج ىعس مهفن ةلاحلا هذه لثم
 ىساموابيدلا ىف ًادج فولأم رمأ اذهو هسفن ءاقلت نمو ةيمسر ريغ ةفصب
 . ةيزيلجنالاو ةيسورلاو ةيناملألا تاظوفحملا نم رشن امف ىصحت ال هتلثمأو

 ماه لمع ىلع مدقي شتقونافوج نأ قدصن نأ بعصلا نم ناك مث نم

 رافسأو تاروانملاك ىرخأ ةلودل ةضحم ةيلخاد نوئشل هيف ضرعتي اذبك
 رشنت نأ ىلاو . دارغلب نم كلذب تاملعت قلت دق نوكي نأ نود ءارمألا
 ىف شتقونافوجو شتشاب نيب تراد ىتلا تايتاكملا لماك ةبيرصلا تاطلسلا
 نوكي نأ دبال ىلا ةقيثولا لقألا ىلع وأ لايتغالل ةقباسلا عبياسألا

 اذه عقي نأ ىلا لوقن ءىكسنلب عم هثيدح شتشابل اهف ىور دق شنقونافوج
 « هسفن ءاقلتن م » لمعي هلعف امف ناك شتفونافوج نأ ىف كشلا نم جرح الف

 ناكماب حملت ىأ نمضتي لف ًادج ةماع ةرابع ىف مدق «ريذحتلا »نا .
 ةمئاق تناك ىلا ةرماؤملا ىلا ةراشا ةيأ وأ نييندم نيرمآتم نم لايتغالا عوقو
 نأ نم رطخ دوجو لامّحا وه « ريذحتلا » هيلا راشأ ىذلا لكو . كاذ ذإ

 ىنلي هرعي مل نأ ورغ الف نذإو . نيلاوم ريغ مه نم دودجلا نيب نوكي
 نامت بنذ نم ةببرصلا ةموكحلا ىلخي ال لاح لك ىلع وهو . آريثك ًاتافتلا
 ىف فرعت ةميرج ىهو . اهيف علض اهطابضل ناكل تقلا اهب داري ةرما م ربخ
 «.. ةيانجلا ليع رتستلاب » ةصاخلا ةايحلا



 نالت
 مادستوب سلجم ةروطسأ

 ريرقتو ىكستواك قئاثو نم رشن ىذلا دعب ثبعلا ليبق نم حولي دق
 ضاحدا ىلا دوعن نرأ : برحلا تامدقم ىف تققح ىتلا جاتسخيرلا ةنجل
 تناك ةناسنالا ىمآملا مظعأ ىه ىتلا ةاسأملا هذه نأب » ةلئاقلا ةروطسألا

 ىف دقعنملا مادستوب رمتؤم ىف ةيروطاربمالا هتيشاحو روطاربمالا لمع نم
 .«دراب ديدح ىف برضلا ٠ ليبق نم اذه حولي دق لجأ . « 1414 هيلوي ه
 رتسملا اهسؤري ناك ىتلا حاصلا رمتؤم ةنجل هتركذ دق اذه ناك امل هنكل

 اوجروب وسم ناك املو ؛ ةدهاعملا نم ؟م1 ةداملا رريي ام هنأ ىلع جنسنال

 اهيلع قفاو دق حولي امف هيراكتاوب سيئرلا ناكو اهب املس دق هيجاب ويسمو
 :اوبتكام اوبتك اميح مهمديأ تحت تناك ىنلا ةلماكلا قئاثولا نم مغرلا ىلع
 ةئيدحلا تايرحتلا اوعبات نيذلا كئلوأ اهقدصي لازي ال ةروطسالا تناك الو
 صيحمت ةدئافلا نم نوكي دقف اذكه اذه ناك امل لوقن . برحلا بابسأ نع

 حتا تو ل

 . امتواعدو برحلا ءاضتب طسو ومنتو تافارخلا اهب

 ىف دقعنا هنأ اومعز ىذلا ءجاتلا سلجب » نع اهعدبأو ةياكح عتمأو
 ًاراشتنا اهريغ رم عسوأ تناك لا ةياكحلا هو هيلوب ه ىف مادستوب

 مياهنجئاف » هناونع لصف ىف واتنجروم ويسملا ابصق ىلا ىه ءاعويذ راكأو
 : لاق « برحلا روطارممأللا أدب فيك ىكيرمالا ريفسلا لع صقي

 ىتلا ةريثملا ماياألا كلت ىف ىناملآلا ىسايسلا اذه صخش الثمتم ان
 ةيناملاألا شوبجلا بيصن نم ناك ىذلا بيطلا ظحلا ناف . . . نراملا تقبس



 نأ ىلع اموي هبرط هلم دقو . هثيدا>أ ىف انايحأ قزخلا ةجرد ىلإ هفختسا
 . . ةميظع ةيخمرات ةميق تاذ آدبأ نوكتس اهنأ نظأ اهنيعب عئاقو لع صقي

 دق ع ا سلجم روضحلا نيلرب ىلإ هاعدتسا روطاربمألا نأ ىتتدح

 ءارفسلاةقفاكروضحو روطاريمألا ةسايرب هيلوب ه ىف مادستوي ىف سلجملا اذه

 ايكرت ةيحان نم سوفنلا نئمطيل هسفن ماهنجناف ءاعدتسا ناكو . ابيرقت نيمهملا
 بطق كاذذإ ريتعت تناكو . ماع هجوب ةناتسالا ىف ةلاحلا ىلع هءالمز علطيو

 رضح نمع ىتريخأ نيح ءامسأ مياهنجناف ركذي ملو ةرظننملا برحلا ىف ىحرلا
 نم عئاقولاو « منيب نه ناك هنا نييعتلا هجو ىلع لاق دق ناك ناو عامتجالا

 اع لجعل مامر : هنن الاب احلاق ىلا هتاءلك سابتقا ىلع ىنلمحت ثيح ةيمهالا

 ةماعلا برحلا ناكرأ ةئيه ءاسؤر ) لعد 0ءمءهاذادطو نصل لعع ةقاقموع

 رضح دقولاق . ستبرت نوفو هكتوم نوف دصقي هنأ تضرتفا دقو (ةيرحبلاو
 عناصملا باحصأو ةيديدحلا ككسلا ىريدمو فراصملا باعصأ رابك كلذك

 هسفن شيجلاك ةيبرحلا ايناملأ تادادعتسال مهموزل ثيح نم مهلكو ةيناملآلا

 ةجه ىف هرودب مهنم الكلأس روطاربمآلا نرأ مياهنجئاف ىقربخأو د
 دف نويلاملا الإ معنب لكلا باجأف ٠ ؟ ردنا دعم كنأ له : ةريطخ

 مو.. ضورق لمعو ةيبنجألا مهتادنس عيبل عوبسأ ىلا ةجاح مهنأ اودبأ

 الإ ةلاحمال برحلا رجتس وفيجار يس ةاسأم نأ ىرب نم تقولا كلذ ىف نكي

 هلوح موحتال ىتح طايتحا لكذختا سلجم نإ مجابنجناف ىل لاقو . ليلق ددع

 ضعبداعو . ةلبقملا برحلل مهتيلام ةيوستل نييلاملا لاهمإ ررق هنأو , كوكشلا
 هجوتو .مهتازاجا ىلا رخآلا ضعبلا فرصناو مهلاءعأ ىلإ لحي ىلع ءاضعالا

 بلطي جيف ره نادي نوف: رائي هتخ رهظ ىلع جورن ىلا روطارمألا

 . ةناتسآلا ىلا ام داع ةيازلا

 مسي ناكسلجلا اذه ةياكح ىلع صقي وهو مجابنجناف نأ مولعملا نمو »

 آروفع .اهلك ةياورلاب ًاروفع نظأ امف ناك هنأ ليبرحلاب تلي ايناملأ نأب



 سا يري سس

 ىلع ًاروفع ء رصبتلا ٍلغ ىوطتت ةمكحم ةقيرطب رومالا تجلاع ايناملأ نأب
 تلءاسام اريثكو . اذبك ريطخ عامتجا ىف كارتشالا ىلإ ىعد هنأب صخالا

 قيقحلا ببسلا نأ نظلا ريكأو . مظعلا رسلا اذه ىلا ىثفأ هارت اذامل ىسفن

 هروطاربمأ سلاحي ىلا ابرقم ناك فيكى يري نأ ىف هتبغرو دئازلا هرورغ وه

 نكي امهمو . برحلا هذه رج ىف هب ماق ىذلا رودلا ىلع ىنعلطي ناو ةصاخلا

 قارأ نأ قرخلا اذه ءارج نم ناكح دقف اذه ىلع هل ثعابلا رمأ نم
 تضافتسا دقو. ةعيظفلا ةمرجلا هذه ةقيقح نونادملا مث نم قيقحتلا ىلع

 ءارمحو ءاقرز بتك ةدع برحلا بوشت تلت ىتلا لئالقلا ربشأللا ىفابروأ ىف .

 ةءارب تابثا نولواحت ناملآلا ةاعدلا اهرشن ىتلا قئاثولا نم تائمو ءارفصو
 برحلا ةيلوئسم نع ىتاجاتنتسا ناف . ريثأت لقأ ىسفن ىف امل نكي لف ايناملأ
 نكي لو. فورظلا لمع نم عئاقو ةسارد وأ ةديقع وأ ةبر ىلع ةمئاق تسيل

 ةرماوملا نأ فرعأ . فرعأ ىنأل رمآلا ف لداجا وأ لئلدلا مقأ نأ ىلع
 ةيروطاربمآلا هتاطبو روطارممألا اهريد دق ةناسنا ةعجاف مظعأ تيبس ىلا
 نيكرتشملا رايك نم دحاو اذه ىريخأ . ١995 ةنس هيلو ه ىف مادستوي ىف

 . ةرماؤملا حاجنب ىهاب, بورط وهو هف نم هليصافت تعمسو سلجما اذه ىف
 همدقت ام تأرق وأ برحلا هذه ةعبت ىف نولداحجب سانلا تعمس الك ىناو

 مخضلا م و ا ا و و
 رع راجيس نم ناخدلا خفني : سطسغأ مايأ نم موي رصع ىنءاج دقو

 تسلا ف تقول عا ذفإ م. ىخيراتلا عاتجالا اذه ةياكح لع صقيو

 « . ةلأسملا هذه ىف

 كل الا ا قئاثولا نآل ؟ اذه دعب ثحبلا نذإ مف

 ءاوس ابلك أبةصقلا هذه ىف ةدحاو قدص ةملك دجوت ال داكت هنا ةعطاق ةفصب
 قلعتي امف مأ نيرضاح اوناك مهنا ليق نيذلا صاخشاألاب قلعتي امف كلذ ناك أ

 ًاريخأو «ليجأتلل قيقحلا ببسلا نع مأ « ليجأتلا لايح روطاربمآألا فقومب

 . برحلال ًاعقوت تادنسلا عيب نم اومعز امع



 نيويخاسا وك مب :! لبق نيذلا صاخبشألا

 : العز ًامعز ةصقلا كلت صحمنلف نآلاو

 نا دبال نومهملا ءارفسلاو . «ًابيرقت نيمهملا ءارفسلا ةفاك روضح د

 .( نوش ) سيرابو ( ىكشريشت ) ايفو ( ىكسفونخيل ) ندنل ءارفس اونوكي

 ش .( سيلاتروب ) غروبسرطي ناسو
 .هسفن وه هنآل اذه مادستوب سلجم رضحب مل ندنلىف ريفسلا ىكسفونخيلف

 .ىف ريفسلا ىكشريشت نأ كلذك دكؤمو .دعب امف هب ملع هنا ةلاسر ىف لوقي

 .ثودح هغلبي هيلوي < ىف ٍجيفل وه ناتي هيلا قربأ امل الإو ارضاح نكي ملانيف
 .ىوسفلا ريفسلاو مويلغ روطاربمألا نيب هيلوي هىف مادستوب ىف ةماه ةلباقم

 .كلذك .دعب امف ليصفتلاب اهازغمو ةلباقملا هذه فصتسو . ىنيجيست

 ناني سيراب نم ارشح سيلاتروبو نوش نأ ىلع ةلالد ىقدأ كلانه سيل
 غروبسر طب

 ,مهملا ريفسلاب مجاهنجباف هينعي نم هسفن ماهنجتاف ىوس سيل كلذ عم هلعلو

 .ىف نيلر. ىلا لصوو هيلوب ؟ىف ةناتسالا رداغ مجاهنجتاف نورابلا نأ حيحصف

 .ىلا داع مث ءاسم .ريرشعلاو ةسماخلا ةقبقدلاو ةعبارلا ةعاسلا ىف هيلوي ؟

 سلجم هاعدتسا» روطاربمالا نا احح سيل هنكل . هيلوب ٠6 ىف ةناتسألا

 ,مدق لب اًقلطم روطاربمالا لباقي مل كلذ نم ضيقنلا ىلع هناف « ىروطاربمأ
 .نأ نم ًادج العفنم ناكهنا عقاولا ىفو . طقف ةيجراخلا ةرازو ىلإ هريرقت
 لباقي نأ صأتسي رمأللا نأ ري مل ةقلقلا مايأألا هذه لثم ىف روطاربمالا

 نيلربل ريخآألا ةرايز ءانثأ ايكرت ىدل هريفس ةيمهأ لثم هل ًاصخش
 .لارنجلا نأ دكؤملا نم .. ةيرحبلاو ةماعلا برحلا ناكرأ ةئبه ءاسؤر »

 هناك +١41 ليربأ ١٠١ ىف هناف . هيلوي ه ىف مادستوب ىف نكي لهكتلوم نوف
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 ضعب ًابحصتسم نينس ذنم هتداعلبع ايرج ءافشتسالل دابسلر اك ىلإ هجوت دق
 اسفلا برح ناكرأ ةّئيه سيئر ويام ١؟ ىف كانه هراز دقو . هترسأ دارفأ
 ةساسلا ةلاحخلا ىف هكتلوم لعجل ىندملا هسايلب ءاج دق ناكو ؛دارنوك نورابلا
 نكميال هنأىلا هثيدح ىف دارنوكعملأ دقو .انالث وأ نيتعاس تلظ ةثداح ةماعلا

 دونجلا اهم مدختست نأ نكمي ىلا قرطلا ىلا راشأو اينامور ىلع دامتعالا
 نكم ةطخ هكتلوم عضي نأ ىف ةبغرلا ىلاو بلآلا لابج ىلامث ةيلاطيالا
 فتخيف ايسورلا ىلا ناملآلا دونجلا نم ربك | ددع هيجوت نم برحلا ةلاح ىف
 اماع اثيدح ناك هنأ دعي مل هلك أب ثيدحلاف . ايسيلاغ ىف نييوسفلا ىلع ابطغض
 ةفصلا هذبم وهو طسولا ىتلود نيب ىركسعلا نواعتلاو ةيسايسلا نوئشلا ىف

 ىرحي ناكام ليبق نمو نيتفلاحتم نيتلود برح ناكرأ ىسيئر نيب ىعيبط
 طابضتنيب ةرئاد كاذ ذإ تناك ّىلأ ثيداحالا ليبقنم هنا لب . لبق نم امهد
 . نيس ةدع اسورلاو اسنرف برح ناكرأ

 ىلا تاالوجلا ىدحإ ىف كرتشيل ويام ١؟ ىف دايسلر اك كتلوم حرابو

 نم غرف املو . ةبقاربلل جوفلا لابج ىف اهب مايقلا برحلا ناكرأ ةئيه تداتعا
 الجر نكي ملو . نداب نداب ىف نيتشدراكياب هنو لءأ ىف عمتجا هذه هتلحر
 ىلع ءان هينوي ؟م. دحألا موي ىف داسسلر اك ىلإ داعف نيحلا كلذ ىف ىفاعم

 ثدح ىذلا دنانيدرف سنت ارفلتقم أبن قلتي نأ لبق كلذ ناكو .هبيبط ةروشع
 لعفي نأ ًاردقم ناك اكهيلوي ؟ه ىلإ دابسلراك ىف ثكمو . مويلا سفن ىف
 هكتلوم نأ ىلع دابساراك سيلوب لجس لديو . هيلوي 7 ىف نيلربىلإ داع مث

 ناكف ةفولأملا ةيداعلاهتشيع شيعي لظ وفيجاريس ةعرج تعقو نأ دعب ىتح
 مادستوبىف سلجم ىف ارمآتمال نوكس ىف دابسلراكفف شيعي هيلوي ه موي ىف

 ىف . ركب ل هكتلوم نأ ىلع رخآ ليلدو . برحلا لاعشأل رييادتلا عضي
 دابسلراك ىف هيلا هب ثعب ىذلا مالا باتكلا كلذ وه هيلوي ه ىف مادستوب

 ةلباقملا ف راد ام هيف هيلع صقي هيلوي ه ىف نيابكلاف ايسورب ةيبرح ريزو



 . مويلا كلذ مادستوي ىف مويلغ روطاربمآلاو اسفلا ريفس نيب تناك ىتنا

 هيسردلاق تنوكلاىنع امناو هكتلوم ىعي نكي مل ةروطسالا عرتخم لعلو

 مادستوب ىف ًاضيأ نكي ملاذه نكل .برحلا ناكرأ ةئيه سيئر لامعأ ماعلا

 هترسأ دارفأ دحأ ةافول هيلوي 4 ىف رفوناه ىلا هجوت دق ناك هئاف هيلوي هى

 دقتع هنأ ولف لاب وذ ءىش ثدح اذإ ًاينوفيلت هتوعد بوجو ىلا هين نأ دعب

 الي داع هسردلاف ناكل مادستوب ساجم ةفارخ هفصت ىذلاك ماه رم وم ةقيقح 0 '

 نم ملعو هيلوي " لبق متأملا نم دعي مل هتكل . هلجأ نم مادستوب ىلإ بيو.

 روطاربمألل ىوسفلا ريفسلا ةلياقمب بارترب لارتجلا وهو هيسوؤرم دحأأ

 هذه ربتعي مل هنا لب . بئاغ وهو هيلوي ه ىف تمت ىتلا ةلباقملا كلت - مويلغ
 . لبق نم اهبتر نق ناك ةزاجا ىف ةيناث نيلرب رداغف ناكمب ةيمهألا نم ةلباقملا

 تربد دق تناك ًايرح نأ ول وأ تذغتا دق تناك ةيركسع ًاططخ : نأ ولف

 . هزكرم رداغي نأ قيل ناك امل باوبالا ىلع اهنا ني ناكو
 عتمتسي نيأرب نع ًايئاغ ستيرت قوف لاريمأألا ةبرحبلا سيئر ناككلذك

 نكي ملمث نمو هنم 7 ىلإ هيلوي * نم هرسيوس لامعأ نم بسارإت ىف ةلطعب

 . ةروطسالا هنع كت ىذلا ريبشلا سلجملا رضح دق نوكي نأ انكم

 نيذلا نيرخالا نابعالا رمأ نم ناك اذاف «ءالؤه رمأ نم ناك ام اذه

 تادادعتسال مهموزل ثيحنم اوناك نيذلاو ه ةمهبم ةراشإ مءابنجناف مهلا راشأ

 بحاص خابلاه  نلوب نوف بورك امأف ؟. هسفن شيجلاك ةيبرجلا ايناملأ

 لب هيلوي ه ىف مادستوب ىف نكي ملف ةريخذلا عنصل ةميظعلا بورك عناصم

 كانهو . ةيلامشلا هتلحر ىلإ هقيرط ىف وهو ليك ىف روطاربمآلا راظتنا ىف ناك.

 هعناصم نأ دقتعي نكي ملهنكل اسقلا ريفسل روطاربمآلا ةلباقم لع ليك ىف

 دحأ نوليم روتكدلاو . ةصاخ تادعم ذاختا ىلإ ةلباقملا هذه ءارج نم ةجاح

 غيلبتلا 1ع عمسي مل هنا ررق ًاريثك اوركذ نمبو بورك عناصم ىريدع
 00 الا هيلوي طساوأ . ىف الا ىوسفلا



 و

 نع هقرعي امب ىلدي نأ هيلا بلط ام دنع 1414 ةنس ىفو . ىتاملآلا كنبلا ريدم
 سيل هنا نابأ هتلت ىلا ةيرحلا تادادعتسالا نعو موعزملا مادستوب سلجم

 روتكدلا امأ . ةلأسملا ىلع ًاديدج ًاءوض قلي نأ نكمي ام هلوقي ام هيدل

 قلت هنأ وأ مادستوب ىف دقع ىنبرح ساجب ىأ نأ ةدشب ىنن دقف شيريفليه

 ءارجا ىأ ذاختا ل ل ل

 ةعاشالا أشنم نوكي دق هنا ىري وهو . برحلل ًاديهمت ىداصتقا وأ ىلام

 ةلباقم نع ركذام ضعب هنذأ تفقلت نيلرب قدانف دحأ ىف ًايقاس اهريفاذح

 . اسفلا ريفسل روطاربمألا

 ًايئاغ ناكو  ةيحالملا اكيريمأ غروبماه ةكرش سيئر نيلاب رهلا لّسو
 . اذا امع هيلوي ىف نيلاب لئسلوقن ؛هيلوي لئاوأ ىف تاحصملا دحأ ىف نيلرب نع
 - عيشأ ام ةقيقح نيدلوه نم فرعي نأ لواحيل هرتلجنا ىلا هجوتلا بحب ناك

 ناكديولرشتيدرون ةكرش ريدم الو وهالف . ىرحت ىسور ىزيلجنا قافتا نع

 ىلاان وكيمل امهنا رهظدنال مادستويىف ًاسلجم ارضحدق انوكي نأ كلذىلع نكمي

 ريتركسوجاي نوفو . ةيرحلكاشمنم المتحم ًارطخ كلانه نأناملعي هيلوي٠٠
 . هيلوي + لبق هرسيوسىف لسعلا رهش ءاضق نم دعب ملة ةرازولا ليكو) ةلودلا

 اونوكي نأ رظتنملا ناك نيذلا صاخشالا سفت نأ نيبتي ةلدآلا هذه نم

 ه ىف نيبئاغ اوناك مهنا تبث دق « دقعنا هنا ول اذبك سلجم ىف نيدوجوملا مه

 , قحتسيل هناف ًاريخاو .. برحلا ريدتل ٠ تاءارجا ةيأ اوذختي لو هيلوي.

 ةيناطيرملا ةرافسلا لامعأب مناف ناك ىذلا داوبمار ساروه ريسلا ال هنا ركذلا

 ىلا ةراشا ةيأ راشأ نيدمتعملا هئالمز نم ىأ الو هيلوي لئاوأ ىف نيلرب ىف

 اوعمس اوناكلدقعنا اذبك ًارمت وم نأ ولف .مجاهنجناف ةياكح هروصت ىذلاكر عم
 ريسلا ناك دقلو . عيباسأ وأ مايأ ةعض دعب ةعاشالا لييس ىلع هنع ًائيش

 هذه تعاذ موي داةتعالا ىلا هلم ىف قح ىلع 194117 ةنس ىف ساروه

 . قونآلا ضي ىلع تعقو دق فحصلا نأب ةروطسالا



 لهقلا نم روطاربم"الا فقوم
 ةياكحلا ىف ءاج اك - ساجملاو روطاربمألا مابنجناف نورابلا روصي
 عبي نم فراصملا باحصأ نكمتيل نيعوبسأ لبعلا اررق 000

 ىلع ىوطنت ىكستو اك قئاثو ناذ ٠ ةقيقحلا ضيقن اذهو . ةينجالا مه

 0 ل م رم

 , عاطتسي ام عرسأب لمعت نأ ىري ناكمنأو ءابيرص لايح هذختت نأ نكمي ام

 همدص ىذلا دعب « غروبسباه لآ ةحلصم ىف ابروأ ىف لازي ال روعشلاو

 أرقامل هناو . نيمثآلا نيب رصلا نم هطخسأو ةعورملا وفيجاريس ةمرج نم

 ةصرف لك زهتتا» نيموبب وفمجاريس ثداح دعب انف ىف ىلملالا ريفسلا نأ

 ىلع ىوطني ءىثث ذاختا نم ءدجو مزح ىف نكلو ءوده ىف ءاسفلا ريذحتل
 هلوخ نم ١ ًاديأ وأ نآلا » : ةظحالملا هذه شماهلا لع بتك« ةلجعلا

 اسفلا نأش نم لب هنأش نم سيلف ! هنيعب ءابغلا وهل اذه نا ؟ اذه لعفي نأ
 روماألا ترج اذا دعب امف ليقل الاو ةلأسملا هذهىف دختت اف رظنت نا ضحلا
 هنأف ! ءارحلا اذه نع كشرشت علقيل !! ةبغار نكترل ايناملأ نا مارام ريغ ىلع
 نابب ىلأ جاتحي ال اذهو . لجع ىلع نييبرصلا عم رومآلا ىوست نا بحجب

 روطاربماآلا نا كلذك نيلرب ىف اسفلا ريفس ىورو . «اهنعب ةقيقحلا وهو

 ىلا ةنهارلا ةظحللا نم دفتسن مل نحن اذا هفسأل ةاعد. نوكيل هنا » : هل لاق

 دلوتشر.نا لوقي هيلوب ١4 ىف ىكش ريشت بتكاملو «ًاريثك انتحلصمفف تناك
 طخ «٠ ةعرس ىصقأب لمعي نأ هيف بوغرملا نم نأب » ًاريخأ عنتقا دق هسفن
 هلجأت داريىنابنلا غالبلا نآب عمس املو . نيطخ ةرابعلا هذهتحت روطاربمالا

 غروبس رطب رداغ دق هيراكناوب سيئرلا ةندوك نأ دلي قيعوشأ قرت

 اسعلا لجعتنأ ديرب روطاربمالا ناكاذكهو . فسأللاب ةملكب اذهللع قلع

 ءاطبالا ىلع ًاضاح ال ىعيبطلا هعرستب كلذ ىلا اعوفدم هذاختا ديرت ام ذاختاب
 مسابنجياف ةياكح هروصت امك لبعلاو



 زرقا لا تدح ىلا ةفقللا فاذا
 لاسرا ىف نيعوبسأ لبمتلل اببس مجاهنجناف همعز امل ساسأ ال كلذك

 عيبل نيعوبسأ اولبب نأ بحي مهنا اولاق نييلاملا نا » نم ىتاهنلا غالبلا
 نم اهلك ةينآ ريخأتلل ةيقيقحلا بابسالا نافء ضارتقالاو ةيينجأللا مهتادنس

 ًارارم امهلا ريشأ نابيس بلاغلا ىف ىهو . نيلرب ةيحان نم ال انيف ةيحان
 ' لوأو . ١114 ةنس ىف ترشن ىلا ةيوسفلاو ةيناملآلا قئاثولا ىف ًاراركتو
 عيطتسي نكي مل رجناو اسفلا ةيجراخ ريزو دلوتشرب نأ وه نييبسلا نيذه
 ةرازو سيئر ازين ةقفاوم لع لصحي نأ لبق ايرص دض ءارجا ذختي نأ

 نكمأ ىتح نيعوبسأ ةقباسلا هتضراعم نع ازيت فرص قرغتسا دقو . رجا
 ىلا امبمهأو نيببسلا ىتاثو . فينعلا لمعلا ىلإ اييرص عم ءاجتلالاب ىضري نأ
 اييرص ىلا ىئابنلا غالبلا ميدقت ىف بغري نكي مل دلوتشرب نأ وه ديعب دح
 قايفيف ةيسنرفلا ةرازولا سيئرو هيراكناوب سيئرلا نا نم دك أتي نأ لبق
 قيرطفف رحبلا ضرع ىف امهو امهللا ليبسلا حببصأو غروبسرطب ناس ارداغ
 ايرص ايسورلا دعاست نأ رظتنملا نم ناكل الاو  ًارذعتم اسنرف ىلا ةدوعلا
 . آسنرف نيب باخ الا لدابتو « اينابمشلا ةلاح د ريثأت تحن ىهو ايركسع

 نم ممريغو الوقين قودنارغلاو ىكسلوفزياو هيراكناوب بصعتو ايسورلاو
 تناك ىتلا اسفلا ططخ كلذب طبحتف' . غروبسرطب ناس ىف نيعمتجم اوناك

 . ايلحم اعازن ايرص عم ابعازن لعج ىلا ىرت

 ةجشتلا

 ةقيرطلل عتم لاثم وهو . هفارخثيدح وه امنا ,مادستوب سلجم ناىلج

 برحلا ةياعدنم وج ىف هلك عويذلا عيذتو رهدزتو ةروطسآألا اهب ومنتىلا
 ةماه ةلئسأ ةدع ةمئ هنا ىلع . ودعلا نع لاقي .ىث لك قيدصتل دادعتسالاو



 د هوه

 ةروصلا كلت تغلب فيكو ؟ءدب ىذ ءىداب ةروطسألا تأشن فك: 7

 ىسيراملا ف رمتؤم ءف هقافرو جنسنال رتسملا اهب اهدروأ ىلا ةلماكلا

 ؟ انناملأ بنذ ىلع ليلدتل

 دارنا ىلع ثيداحأ «ىلاتالصفلا ىف درونس اك. روطاربمألل ناكدقل
 :ادج نكمملا نف , مادستوب ىف هيلوي هىف ناملأ نيفظوم ةدعو اسفلا افادت

 .قدات دحأق ًاقاسةروطساللا ءىثنم نوكي نأ شيريفله روتكدلا ىأر اك

 141 رمتيس ىفو . اهلقن نيح ابف لوبف ثيداحألا هذه ركذ عمس نالرب

 6 تبارك هيا درت و و ةيدنلوملا فحصلا ىدحا ىف تربظ

 .نام الا نيفظوملا راك هرضح هيلوي ه ىف مادستوب ىف عامتجا نع ةياكح

 .غيصو كيرديرف قودنارغلاو دارنوكو ازمتو دلوتشرب مهلمج فو نييوسفلاو
 :معذأ نود تقولا كلذ ىف ةياكحلا هذه ترمو . موئشملا ىئاهنلا غالبلا هيف

 مثتيسفف ملاعلا هابنتا قرغتست كلاذنيح تناكنراملا ةكرعم نا كلذ .دحأ اهم

 .ايناملأ ىف نيك ارئشالا ىديأ ىلع ترشتتاف ١410 ةنس ىف روبظلا ىلا تداع

 .ىلا ةيروآلا ةفاحصلاو ايلا عملأ ىذلا ىكسفونخيل سنربلا دي ىلعو
 هباتك واتتجروم ريسملا فلأ دقو . اهرمأ ىف ةشقاتملل اهردص تحسفأ

 .ةيل وئسملا نييعت ىف 1419 ةنس حلصلا رمم وم ىف هيلا ريشاف ليلقب كلذ بقع

 . .برحلا نع
 .هذهب واتتجر وم رتسملا دوز دق محابنجتاف نورابلان وكي نأ ابيرغسيل وأ

 نأ ةأرجلا هب تغلبأ ؟ ىفاتلا لك قئاقحلا عم ىفانتت ىتلا ةقيششلا ليصافتلا

 .نيحلا كلذ ىف تناك ايناملأ نا ؟ هتموكح ملاصم ىلا ءىسي اذبك ًارمأ ىثفي

 ةقثبسكل افينع ادبج لذبت  عيباسأ ةعضب الإ اهبوشن ىلع رمي مل برحلاو

 .سفنلا #رع اعافد .براحت اهتأ دقتعي ملاعلا لعجو ةدحتملا تايالولا

 :اياملأ رض نأ ًاقيلخ نلك م اهتجناف نايبك نايف اهلع تضرف برح ىف

 . يلب ًاررض
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 نوطنشاو ىكي آلا ريفسلا غلب مل اذامل مبفن نأ بعصلا نم سيلأ مث

 ثحبلا ناف كلذ عمو ؟ةناتسألا ىف هعمس ,ىش مهأ ربتعي نأ انيق ناك ام

 ةلاسر دوجو مدع ىلع لدي نوطنشاو ىف ةيجراخلا ةرازو ريباضأ ىف قيقدلا
 مل كلذك ؛ ماهنجتاف نورابلا عم عتمملا ثيدحلا اذه ىلع لمتشت ةبقرب وأ

 عوضوملا اذه ىف ريرقت لاسرا نع ًائيش هباتك ىف واتتجروم ريسملا بتكي
 :نوطتقاو لا



 ساغاربصلا
 ىقاهلا ىوسعلا عالبلا دادعإ

 هفقوم نعجرخ: دلوتشرب ددرتليع هجوزو دنانيدرف سنت رف لتقم ىضق دقل
 ةعيرذو ةنسح ةادأ ةمرجلا هذه نم ذختي نأ ىلع ممصو : عرعزملا ىضاملا

 ىلع ايئاهن ءاضقلاو ابيرصص نيبو هنبي ةمئاقلا ةيضرملا ريغ ةلاحلا ةيوسنل ةبيط
 , ىربكلا ايرص » ةركفل ةياعدلا ةيحان نم ةيئانثلا ةكلمسلا مهادملا رطخلا

 ربشأ تضم دقف . ناقلبلا ىف اسفلا ذوفت ىلإ ةبجوملا ةيسورلا سئاسدلاو
 حبصت ةيسايسلا ةلالا نأب انيفىف تاعاملا ضعب نيب ديازتي داقتعالاو نونسو
 نم تجرخ دق اييرص تناكو . لمتحي ال ائبعو اسفلا ىلع ًارطخ ناقلبلا ىف
 ردا تفاكو.. سواعؤو ان اكن كزأو حس تاك اعيركا ناقللا توزع

 ةكرحلا رم ًاديبأت قلتو ىوقت ىريكلا اييرصب ىمسي ام قيقحتل ةمئاقلا
 محلا تحن نيشئاعلا بونجلا ىفالس نيب ومنت تناك ىلا ةينطولا
 ليجلاو ابيرص نزأب تاعاشألا +١951 ةنس ىف تجار دقو . ىغروب املا

 رحب ىلع ذفنم ابيرصل حبصي نا جامدنالا اذه ىنعمو . ناجيدنيس دوسألا

 هلجأ نم دهاجت تناك ىذلا اهنايكىف ةديلولا اينابلا ةلود ددهت نأو كيتايردالا

 رطخملا نمنمأعي نوكت ناىلإ اهطسا وب اسفلا تعسىتلارييادتلا كلذب ضرعتتف
 دامتعالا عاطتسب نكي مل اينامورو . رطخلل ةيبونجلا.اهدودح ىلع ىفالسلا
 هتدش ىف كاذ ذا ناك رحبلا ىف ةينامورلا ةيلقألا جايهو . فيلحك اهلع

 ليكشت ىلع ًارس عجشت ايسورلا نا رطاوخلاب سجبم ناكدقو . ةفولألا

 ةصرفلا نيحنت تناك اهناو نانويلاو اينامورو ابيرص نم ناقلبلا ىف ةبصع



 لم راس

 ' قيزقل «ةيروأ برح بوشتب وأ خيشلا فيزوج اوسنرف توم ةمئالملا
 ةرطيسلا ةبحاص ابسفن ايسورلا حبصت امني ةدبطضملا تايموقلا ريرحتب اسفلا
 ضيبآلا رحبلا ىلا رح ذفنم ال مبصيو « هتبتشا املاط ام وهو قياضملا ىلع
 ٠ ضارغال اهف ةيديدحلا ككسلاءاشناو كاذ ذإ ايسورلا حلست ناكو .طسوتملا
 * تناكو . قاسو مدق ىلع هلك امئاق ةبرجتلا ليدس ىلع تائبعتلا ءارجاو ةببرح

 ' سفن ىف ىه اهني تاكنرفلا نييالم ضارغألا هذهل ايسورلا ضرقت اسنرف
 اهدب عنصو اسفلا ةعينص اينابلأ تناكو . ةيركسعلا اهمائشنم ىف ديزت تقولا

 - ريتخا ىذلا فيعضلا اهريمأ لع ةروثلاو ىضوفلا راخغ ىف ءايرص دصل
 ملطت نماسفلاو ايلاطيا نيب ءىثانلا نيفدلا لاعفنالا ناكو . اهل امك اح اريخأ

 دق ناقلبلا ف نيتلودلا نب سفانتلاو ةريغلانمو ونيتنرتلاو اتسيرت ىلا ايلاطبإ
 - ىلاطيالا سصاخشالا مرحب ىوسم موسرم 0000
 اهوحن نم نوسحب اوناك ايناخأ ىح . اتسيرتفف ةيدلبلا فئاظولا دلقتنم دلوملا
 ىلا راطخالل ثارتك | مدعو ناقلبلا ةيوسفلا اهتفيلح ملاصم نع افارصتا

 . مارتحا ىلع اينامأ لمح ةقيرط ريغغ نذاو . روعشلا اذه مهضعبف هيف اهددهت
 ىلع ءاوطنا رثكا ةسايس ىلا اوأجلي نأ وه فلاحتلاب ةريدج ةفيلك اسفلا
 ' اونهريبو مساحلا لمعلا ىلع ةرداق اسفلا نا اوريل لبق ىذ نم مزعلاو ةوقلا

 . اهيلع ةلاع ال ةيثالثلا ةملاحملل عقاولا ىف داتع اهنأ ىلع

 ' ةيحان نمو وفيجاريس ةعجاف لبق ىح « ماع روعش ةمن ناك دقل لي
 . مدهت نود ةلوليحلل ءىث لمع بوجوب ٠ انيف ىف نيفظوملا نم نيريثكلا
 اذه نبب هباحصأ ددرتو ىلخادلا هفعض ءارج نم اما .ىعادتملا غروبسباه ٠ ءانب

 هب نوصيرتي نيذلا هئادعأ ةطساوب اماو ,رارق محل رقتسي ال كاذو ىأرلا
 روعشلا اذهدتشا قودنارغلا لتقم أبن ءاج املف . الجاع هوضوقيل رئاودلا
 ةيرضلا هذهل اسفلا بضخت مل اذا هنا مهسفناأل نولوقي هباحصأ حارو .ىوقو
 ىلع دبآلا ىلإ ءاضقلل ةيوق تاءارجا ذختت ملو ةكلاملا اهترسأ تباصأ ىتلا



 ناقلبلا ىف اهزكرم دقفت فوسف ىربكلا ايبرص ةركف نم مهادملا رطخل
 دري ام ةيويحلا نم اه.دل نأ ربظت نأ بجيف نذإو .دبألا ىلا ابروأ فو
 نل زكرملانآل لالا ىف اذه لعفت نأ ريخو . اهمئاعد ىوقيو اهتبيه اهلا

 عماطملاو ماقلا غلب دق ايسورلا حلست ماد ام ءوس الا لبقتسملا ىف دادزب

 . رطخ ىف ىمظع ةلودك اسعلا نايك ناكدقل . مايإألا رم ىلع مقافتت ةيموقلا

 ىركسعلا بزحلا ممعزو برحلا ناكرأ ةئيه سيئر دارتوكهروص اي ناك
 : لوقي ذإ انف ىف

 رجلاو اسفلا لع ةظفاحلا : رخآلا هاجت امهدحأ نازراب ناليدب ةمث ناك»

 « جراخلا لايح اضعب ابضعب دشت نأ ىغبني ةفلت#لا تايموقلا نم ةعومجك

 ةلقتسم ةيموق لود مايق وأ « ةكرتشملا اهتيهافر دحاو كاح لظ ىف دجت نأو

 رمدتق اهونطاوم اهنكسي ىتلا ةيرجملا ةيوسفلا ىضارألا ىلع ريغت ةلصفنم
 . كلذب ةكلملا

 ليوط نم :نم امه نبكتي ناكنيذللا نيليدبلا نيذه نيب عازنلا غلب دقو»
 ناك اعين اش ف نارقلا 'اخأت ىلا لمس لق انررضا لتفم ةداح ةلحزت

 ىف اهفيس رجملاو اسفلا درجت نأ بحب لتقلا ةعرجلماقتنالل ال اذهلو . لجأت ام

 ثارتك الا ةمدع ىقت نأ نآلا دعب ابعسيال رجماو اسفلاف .. .ايرص هجو
 ريدتف ةيحيسملا ةلذملاب لمعت نأو . ءوده ىف شرحتلا اذه ىضرت نأو . ةلاحلل

 « .برضلل نميآلا دعب رسيالا اهدخ

 نع اسمنلل ةحودنم ال هنأب عنتقم وهو دل وتشرب دارنوك ضح اذكه

 ةلجاعلا ةئيعتلا بع ةقفاوملا لع - ابنايك ىلع ةظفاحم ابيرص ىلع برحلا راهشا

 دادعإ بوجو : نيتيوعص كلانه نأب هضراع دلوتشرب نكل .ابيرص دض

 .وفيجار يس ىف قيقحتلا ةجينت لع برحلا بابسأ ءانب ةرورضو ء ماعلا ىأرلا

 تنوكلا ناك كلذك . عيرس لمع ىأ ىف ضراعي فيزوج اوسنارف ناكو
 ابيرص دض قالطالا ىلع برح ةيأ ديريال رجم ةرازو سيئر ازيت نافيطص



 هدأ هواش

 . ايسورلا موجم نم اسفلا ةرخؤم ىمحت فوس ايناملأ نأ نم اوقثوتسي ىتح
 اميرص دض ةيلحم برح ةرورضب اعنتقم دارنوك لثم دل وتشرب تابنأ ناك مث
 زجاح ةماقإو ايناملأ ديب أت نامض ليبس ىف لمعلا ىلع ةيلاتلا مايالا ىف فكعو

 ناضرتعت انتاك نيتثلا نيتمبملا نيتيلخادلا نيتبقعلا ليع بلغتلاو ايرص هجو ىف
 ةضراعمو فيزوج اوسنرف ددرت اههو ايرص دض ةلجاعلا ةياحلا برحلا

 ازيت تنوكلا

 فيزوج اوسنرف روطاربمألا

 نم لبأ دق وفيجاريس لتقم نيح فيزوج اوسنرف روطاربمألا نكي ل
 دق هنأ هظحالم نم نوريثكلا نظو قيباسلا ءاتشلا ىف هباصأ ىذلا ضرملا

 ىضاملا ىف اهربش ىلا بورحلا ةفاك تناكدقو . خيشلا لهاعلا ةايحت ىدوي

 نكي ملو . ماع هجو ىلع عم امبيلكب وأ ىضارألا عايضب وأ ةميزملاب ءوبت
 ةيحان نم الئافتموأ برحلا ناكرأ ةئيل سيئرك دارنوكب ًاعلوم روطاربمالا
 نأ ديري ناك هنأ ف كش سيلو . ىوسفلا شيجلا ىف اهثدحأ ىتلا تاريغتلا

 تيبتنأ نم هالوت, فوخلا لعج دقف نآلا امأ . مالس ىف همايأ ةيقب شيعي
 ايهاذو ادج انيزح ناك هنأ للعو . قاطي ال امم رمآلا رخآ ىف ةيرصلا ةلاحلا

 ةيلحلا برحلا نوكت نأ عقوتي نكي مل ربطي امك هناف اديعب ًابهذم مؤاشتلا ىف
 . فيصلا اهدعأ ىتلا هططخ نع ملكتي ناك هنآل بوشنلا ةييرق ايبرص عم
 . حاحت نم لوعولا ديصل رظتتي امعو

 قيدصتلا فيزوج اوسنارف ضفرف ةئبعتلا لع دارنوك ثح هيلوي ه ىفو
 ايسورلا موجم رطخ ىلا ًاريشمو « لاح اذه ء الكد : الئاق اهناءارجا ىلع
 لأس دق تشيونوك عامتجا لبق ناكدقف ؛ ايناملأ ةدعاسمب قوثولا مدع ىلإو
 ةعاطتساف نأب ميرصت ىلع مويلغ روطار.مآلا نم لصح نأ دنانيدرفسفتارف



 دس |ءو دس |

 . طرش الو ديق الب هديري ناكحيرصت وهو ءايناملأ ىلع دمتعت نأ اسفلا .

 ىلإ نيزحلا خيشلا داع هيلوي فو ٠ طروتي نأ ىثاحت ىناقلا مويلغ نكل .
 . برح ىلا رحب نأ نكت ًارارق ذختي نأ اهراك ل شيإ.ىف هحارمو هفيصم
 ىتا مايألا | ءانثأ دلوتشر هيلع اهضرع ىتلا ةيمهألا ةغلابلا قاروألا ضعبو

 دعت مل اهنأ لاحلاو اهأرق هنأ ىلع صاصرلا مقلاب هئاضمأب اهيلع رشأ دق تتا ٠
 نمو . ةطيشنلا ةقباسلاهينس ىف اهيدبي ناكىتلا ةصحمملاتاظحالملا كلت لمحت

 ةسايسلا جنات كاردالا لك كردي مل خيشلا لهاعلا نوكي نأ ًادج نكمملا ٠

 نع ةيضرم تاياور انيدلس يلو . كاذ ذإ دلوتشرب اهعضي ناك ىلا ططخلاو
 دلوتشرب نأ رهاظلا نأ ديب « هتيجراخ ريزو نيبو هنيب تراد ىتلا ثيداحألا
 ابضرع ىتلا تاءارجالا ىلع قيدصتلا بوجوب دكيلم عانقا ىف ءانعريك قلي م
 . ًاسانرم دشأو ةميكش ىوقأ ناكدقق ازين امأ . هيلع

 ىلسلا ازنت جمانرب

 ىسايس ردقأ كاذ ذإ ناك امبر ريهشلا ني ريبشلا ازيت نافيطص تنوكلا
 ريغصلا دراملاك رجا ءالبن نيب ناك. سفنلا ىف ىسايس عقوأو ةيئانثلا ةكلمملا ىف
 نيح . ضافضفلا ىرجملا هفطعمو عبرملا رمسألا ههجوو صوصقملا هرعشب
 راطخاللا كردي الجر ناك. هلبق نم هوبأ ناك اك ةيبلغاألا برح ةماعز ىلوت
 ليلدتلاو ابيف ريكفتلا ىلع ًاريدق « كاردالا لك تاهجلا لك نم دالبلاب ةقئاحلا

 1١91 هنوب ىف مبصأ ايلف . ديرب أم طبضلاب فرعي ناكو « ءوده ىف اييلع

 دقو . هئارأ ىلا تافتلالا هبجوت نم ىمسرلا هزكرم هنكم رجم ةرازول ًاسيئر

 ايناملأ بناج ىلا ايراغلب بسكمل « رظنلا ةديعب ةسايس» 1414 عيبر ىف عضو
 دلوتشرب ىضرف « لقآللا لع تاونس عضب ناقلبلا ىف مالسلا نمضيو اسمناو
 ناك ةبهسم ةركذمل ةدعاق هنم ذخلاو تااليدعت ةعضب عم ىلسلا جيانربلا اذه

 لوحتلا ىلع وفيجاريس .ابنأ هلمحت نأ لبق دكي املو نيلرب ىلا ابهجو دق



 د إوالال

 بلقت نأب حمسي ىذلا لجرلاب كلذ عم ازيت نكي ملو . دارنوك جانرب ىلا ةأخ
 انيق ىلا رداب هناف . هذبك ةيرج ولو بقع ىلع ًاسأر ةظحلا ىف ةجضانلا هؤارآ

 فطع نع فيزوج اوسنرفل برعيل لايتغالل ىلاتلا مويلا ىف هينوي ؟4 ىف

 ءارج نم لدبتس ةكلمملا ةسايس نأ هرطاخي لوحي نأ نود نكلو هدالب

 ةركف لقأ هيدل سيلو ستالبلابلا راز روطاربمآلا ىزع نأ دعبو . عقو ام

 ةرازو ىف كانهو . ةيجراخلا ريزو فقوم ىلع أرط ىذلا ىتاجفلا ريغتلا نع
 ةعرج حرم قلخي نأ ىلع . داوتشرب مرعب ةملآلا ةشهدلا عم لع هيجراخلا

 هم اتابت تاب ايره عقاد انيس ةعظفلا وقح رخ

 52 عم هذبك برح ةراثإ نأ ةحارص دلوتشرب ازمت غلبأ ذئدنع

 اوركع مهنأب عمجأ ماعلا مامأ ه نييوسفلا نمصتلو « ةموئشم ةطلغ ه ننوكتل

 ةبسنلاب نوكت ام أوسأ ىه فورظ ىف ىربك ًابرح مبضوخ ىلا اذه ؛ مالسلا

 ازمت دجو دقف لك ىلعو اليتف داوتشرب ىف رثؤي مل هنأ رهاظلا نأ ىلع .« .مه

 00 فيزوج اوسنرف غلبي نأ تسادوي ىلا هتدوع دنع ةبجاو نم

 مويلغ روطاربمالامدقي نأ ًاعقوتم ناك املو . اهنم هرذحيو ءانعرلا داوتشر

 اوسنرف ازمت اجر روطاربمآلا هيخاآل ىصخشلا هفطع نع بارعأالل انيف ىلا
 ىهو « ةيناقلبلا انتسايس ىف اندييأت ىلع هله , ةصرفلا هذه رهتني نأ فيزوج
 عم هفالخ ىف ازيت ناكو . ناقلبلا ىف مالسلا ىلع ةظفاحماو ايراغلب بسك

 دض ىبسايسلا ىلسلا هجيانرب ةحلصم ىف ايناملأ ذوفن مدختسي نأ ديري دلوتشرب

 ٠ مهسلا اذهعزنل مدقت داوتشرب نكل . نعرالا ديدجلاو رحلا داوتشرب جيانرب

 ىرئس اك هسفن از ىلا هبيجوتو ازنت ةنانك نم هنيعب

 نكم نكي م اينامور نأ ىلارظنلاب ةركذم ازهت عضو ١91١4 سرام ىف

 ةيئانثلا ةكلمملا احل تفدبتسا ىتلا ةديازنملا راطخألا ىلاو ةفيلك اهيلعداهتعالا

 رومأآلا ةدوعو مالسلل اجانرب حرش ةركذملا هذهفو . ناقلبلا بورح بقع

 اوسنرف ىلع اهضرع مث «ناقلبلا ةريزج هبش ىف اهباصن ىف اهعضوو اهيراجي ىلا
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 اسفلا اهيلع ىرجب ةديشر ةسايسل ةدعاقك اهلوبق المؤمدلوتشربو فيزوج
 : ةركذملا هذه ةصالخ كيلإو . ةيحانلا كلت ىفانناملأو

 1 ب علا ملا نأد

 نسحتت ملام نكمم ريغ مئاد قيقح مالس دوجو اهعم حبصأ« قاطتال
 0 ةماسجلانم ماعلا عزفلاو ءايعألا نافى خأ ةهج ومو لاخلا

 ضرتعت فطاوعلاو داقحألاف « بيرقلا لبقتسملا ىف عفان ىركسع لمع ىأب

 . احم املس ًاريدقت اهريدق واهلا ريع ماضقو هحلاصم ىلع محلا ىف ءرملا

 ئأرلا نود ةلرابللا قا رد رلتملا ةرارعو هيفثي ةقثلا فا ريفتملا قلتو

 نأو حيحصلا ريدقتلا اهسفن ةميق ردقت نأ اسفلا عيطتست ال كلذل . ديشرلا

 ددبت اذا الا ناقليلا لود نيب اهحتاصتو اهحلاصا بسانملا مارت-الا ىضتقت

 لجعت نأةعذش ةطلغ ننوكتل اهناو . دوسي نأ.ىداهلالقملل نكمأو ناخدلا

 ٠ ةانآلاو نمزلا ةجينت الا عقيال جضات ريغ روطت ثادحإ لواحن وأ ثداوحلا

 ةدالبلاو عونخلا ىلا طببن نأ اذه ىنعم سيلو .ةديشرلا ةصحمملا ةسايسلاو

 ةسايس ذختت نأ كلذ نم ضيقنلا ىلع بحي هناف ىلسلا لسكلا ىلا طحتتو

 ًاجيردت ةيلخادلا انبعاتم اهب لاذن نأ عيطتسنل ركفلا اهف متت ةركحاب

 نأ اننيعأ بضن ضرتلا اذهو بجيل هناو ٠» حلصأ ةلاح ناقلبلا ىف دجونو

 هروتعي ال امهافت ايناملأ عم مهافتن نأ لب اهدحو ةصاخلا ان اصم ىف ركفت ال

 انتمهف ايناملأ نأ نم ًامامت دك أتت مل ام حاجنلا ىلا لييس الو ةقاش انتمهف . ماجإ
 اندحو انمبم ال ناقليلا نأ ايناملأ ىرت نأ بجيل هناف انديؤت تتابو انتمرتحاو

 . « كلذك ةيناملآلا ةيروطاربمألا مهم لب ةمساحلا ةيمهالا كلت

 ةلجاع برح ضوخ اهين ف نأ دقتعي ازيت نكي ملف ايسورلاب قلعتنام امأ »
 ناقلبلا لود ىف ريثأتلا هب دارب ناك امتا اهحالس ةعقعقو ىتاودعلا اهبفتوم ناف

 ايراغلب كلم دنانيدرف بسكي دقو ءاييرصو اينامور ىف ةينطولا ةكرحلا عيجشت و

 بناج ىلا بذجت نأ ىغبنيو نكمي ايراغلب نأ ازنت دقتعيو . رصيقلا بنام ىلا



 دس | هب شل

 دجو ئذلا سئيوملا هزكرم ىف بير لب دنانيدرف عقو دقو . طسولا لود

 ممصت ىلا هئاغصإ مدعو ءاقرخلا هتسايس هعابتال ةيناثلا ةيناقلبلا برحلا دعب هيف

 ايكرت نوكو ءايراغلبب نانويلاو ايرصو اينامور ةطاحانأف كلذ عمو . اسفلا

 . اهتدحي ىلا اسما ردابت ل امايسورلا ناضحأ ىلا اهب عفدي دق اهددهت لازت ال

 ةيحيسملا لودلاو ايراغلب نيب نيبلا تاذ ملصي دق ىذلا ليكحشتلا اذهو

 ىلاو اسعلا دض ةحجان برح ىلا ىضفي دق ايسورلا ةباعر تحت ىرخالا

 ىديدحلا قوطلا اذه طسو ةروصح اسفلا مبصتو ءاينودقمب ايراخلب ةأفاكم

 ابروأ ىف ايركسع ىتالثلا قافولا قوفت متيف هعنص نع ايسورلا ىتت ال ىذلا
 تند دق ليوط نمز نم اسنرفو اسورلا اهدشنت ىتلا ةظحللا نوكت ذئدنعو

 لمآلا امهودحب ىمظعلا برحلا :اربشتو ةلئاه ىوقب انناملأ نامجابتف

 . . حاجتلا ىف

 نأ دعب الا كلذ عم ايناملأ مجاب. نل ىنالثلا قافولا نأ دقتعي ازعت ناكو»

 نمو . نيدايم ةثالث ىف برخب اسملا ددهت اذبو ايراغلب بناجا سورلا بسكت

 لود ىلا ايراغلب مض ىف ةصاخو ناقلبلا ىف ىبروآلا زكرملا ةدقع تناك م“

 . ءاوسلا ىلع اسمنلل وه ام ايناملال ةيويحلا ةيمهآلا نم ناك اذهو . طسولا

 ناقلبلا ىف ايسورلا ةسايس ضراعت نأ ةيئانثلا ةكلمملا ٍلع بجو كلذلو

 .قافولا اهدوسيو رظنلا ماعناو صيحقلا ةرمت نوكت ةيوسمب ةيناملأ ةسايسب

 لمأي دئانيدرفل حولي نأ ازمت ىأر ىف ىه ايراغلب بسكل ةقيرط ريخو

 مامأ لازال هنأف لاخلا ىف تب نأ نكمي ال رمأ اذهو . اينودقم ىلع لوصحلا

 قو . برحلا ءارج نم اهحورج متتلتو اهاوق اهيف دريستل نينس ةدع ايراغلب

 نانويلا وأ ايكرت ةيحان نم ايراغلب طسولا لود نّئمطت نأ بحب ءانثألا كلت

 ديدش ىنامورلا روهمجا روعش ناك دقو . امهئادتعا نم ةياملا امل نمضتو

 هتفلاحم ىف تابثلا لع لوراك كلملا لجل دوهجم لذي نأ بجف رجل ءادعلا

 . ايراغلب بناج نم اهيلع ءادتعا ىأ نم رطخ تسيل اينامور نأب هتنينأمطو



 دس هه اد

 امهتحلصل ةبصع داحبا ىلع ًادعاصف نآلا نم اسعلاو انناملا نواعتت نأ بحي :

 ىلع ايراغلب عم ملاصتو اييرص نع نانويلاو اينامور دعبتق ناقلبلا لود نم

 « . ايرص باسح ىلع هذه عسوت ةدعاق

 .ىتح اهءايناملا عنقُت نأ ىنبني هنأ ازيت ىأر ىتلا ةسايسلا لكيه وه اذه

 ايفوص ىف ىرخألا امهادحإ ديؤت نأ -- طسولا ىتلود نيتلودلا عسي
 تقولا ىف هتسأبس نأ » هترك ذم ةءاهن ىف ددر دقو . ةناتسالاو كسراع و ْ

 الإ اينودقمب امضت ضوعت نأ عيطتست نل ايراغلب نأو مالس ةسايس رضاحلا
 ,ىف ظفاحن نأ بحي اننإ » : ًادكؤم ماتخلا ىف لاق مث ءًايبسن ديعبلا لبقتسملا ىف .

 نذإ بجوم الف احلاص ًاروطت كلذ دعب دعن مث الوأ مالسلا ىلع ناقلبلا .
 «ءقولا ةعاضال

 دلوتشربو فيزوج اوسنرف ىدل الوبق فداص ازيت جيمانرب نأ رهاظلاو
 دادعاب ناقلبلا نوئش ىف ةيجراخلا ةرازو ىناصخإ وتولف نورابلا فلك ىذلا .

 زكرملا وتولف دكأ دقو . هؤارآ اهبف طسبت از: ةركذم نم لوطأ ةركذم
 لوراك كلملا ءالو مغر ىلع هنأ نابأو اسملا هيف دجوت ىذلا رطخلا بيصعلا ٠

 رابتلل ارظن اينامور ىلع داهتعالا نكمي ال ء هيف كشااىلا ليبسال ءالو ًايصخش
 مغرت نأ اسفلا ىلع بحب اذلو ىنامورلا بعشلا نيب نييوسمنلل ىداعملا ىوقلا

 وأ اسْفلا عم فقوملا اذه ناك أ ءاوس ةحارص اهفقوم نالعا ىلع اينامور ٠

 افلا فلاحت نأ وه ددصلا اذه ىف اينامور ىلع طغضلل هجو ريخو . اهيلع
 هذه ىفو تسراخوب ال ةتاقللا اسعلا ةسايس روح ايفوص لمعجيت نأو ايراغلب

 مصاخي ال اذبو امهنيب ةنهارلا دودحلا اينامورل نمضت نأب ايراخلب فلكت ةلاحلا
 ةنكح ذئدنع ىريل هنا لب . هفوخ لبع ثعبي ام ةمث نوكي الو لوراككلملا

 اييرص عمم مظعلا هذوفت مادختسا ىلا رطضي دقو . ةيثالثلا ةفلاحلاب قلعتلا
 ةيئانثلا ةكلمملا مدقتت ةلاخلا هذه ىفو . ةيئانثلا ة,لمملا ىلا اببرص بيرلو

 «  هذبك ةيسايس ةلاح دودح فو صاالخإ نع اييرص ىلا قيرطلا فصتنم



 هسا ها نس

 حيرصت ىف ةيثالثلا ةفلاحملل هثالو نالعإ ىلع لوراك كلملا قفاوي مل اذإ هنكل'

 بذجل ىعست نأو ةيركسعلا اهريبادت لدعت نأ اسفلا لع نوكف ضرم ىنلع
 . ةيثالثلا ةفلاحلا امهاتلكد ضعت ىتح ايراغلب عم فلاحتلا ىلا ايكرت

 ابلصف نأ دعب هينوي طساوأ ىف داوتشرب ىلع وتولف ةرك ذم تضرع دقو
 اوسنارف ىلع تضرع دق تناكاذإ ام ايلج سيلو . رشاجوبو وكيشتام
 . عامتجال ىلاتلا مويلا ف تشبوبوكل دلوتشرب ةرايز لالخ ىف فيزوج
 دازت نأ ررقت ناك دقف لكىلعو .اسفلا دهع ىلوب مويلغ روطارممألا'

 ىف نيتفيلحلل دشرم ةباثع نوكتل ةيناملآلا تاطلسلا بع ضرعتو اليسصفت"
 عجارو « هينوب :١ ىف ىنعملا اذ عورشم عضو نأ ناكو . ناقلبلا نوئش

 .. هذه قلت ال نأ المؤم ةبذبملا ةريخآألا هتغيص ىف هعضوو عورشملا دلوتشرب
 ش . ام عنتمت نأو نيلرب ةيجراخ ةرازونم ةضراعم ةغيصلا'

 ناكو . نيلرب ىلا لسرت نآل ةدعمو ةلماك ةركذملا تناك ةغيصلأ هذب-
 بطخ ىلع ةمهب اسفلا ةنواعمىلا ةجاحلاىلا ءايناملأ نيعأحتفت تأ ه اهنم ضرغلا

 ةنوفيلتلا ةلاسرلاكلت تءاج هوب مر, دحالاموي رصع قهنكل .ايراغلب دو.

 ألا اذهنارهاظلاو .وفيجاريسف هجوزو داني درف سقنارف لتقمب ءىنت ةحيزملا
 :داقملا هددرتو هارت نه هلشقناو كوتكري تنوكلا نهذ ىف ايوفاريثأت ثلا
 بتاكمهلا ثدحت نيذلا نييوانيفلا نم ةدعو نيخرؤملا نم نوريثكلا ركذيو

 برصلا ءادعاأل ممسيو هريغل عضخم ناك ريزوك دلوتشرب نأ روطسلا هذه

 ٠ خاجروفو سويوبك ةيوسفلا ةيجرا خلا ةرازو ىف نييرجا نيفظوملا نع
 ناكف . هريستب اسفلا برح ناكرأ ةئيه سيئردارنوك نورابللو ويشتامو.

 اذاو . هيلا مدقيام ىلع قدصي « طاطملا نم مصاي» درج ربتعي ةيجراخلاريزو:
 جولي ام ىلع وبف ام د> ىلا هغوسي ام وفيجاريس ةعجاف لبق ىأرلا اذهل ناك

 نا انيرت هرصعل ةسبالملا لئالدلاناف 414١هيلوي ةمزأب قلعت, امف كلذكسيل'
 هنودوقي ةيركسعلالاجرو سئالبلابلا ف هوسوؤرم ناك ام ةربكل بع دلو تشرب.



 ادا ا١ها#يب

 دقو . موئشم لاعف رودب ةيملاعلا برحلا ىلإ تضفأ ىلا ثداوحلا ىف ماق دق

 لثمو دارنوك امهدحأ لثمب نيضراعتم نيب رنيب ددرتي كلذ لبقام ىلا ناك
 نم دقت نأ رق هناق وهج ريم فداتم قو نأ دهر آلا اهآ زيورخ
 ةدحاو ةعفد ايبرصب اسعلا تاقالع ةيوسنل ايئابن ارربم ةمرجلا هذه

 ننال قع اف بااكملإ يقر

 ىف هتبغر ىف هاراجو دارنوكىأر ىلا ايئاهن نآلا داوتشرب لوح دقل

 ةضراعمو فيزوج اوسنرف ددرت ىلإ ارظن هنكل . ببر عم ةلجاعلا برحلا
 نونجلا نم نا كردأ هنأ ىلا اذه . لاحلا ىف هذختي نأ هعسي نكي ملازيت

 ايناملأ فرا نيلرب نم الوأ دك أتي نأ لبق اذبك قرخأ لمع ىلإ أجلي نا
 نود ماودلا لع لوحت ةريخآلا تاونسلا عضب ىف هذه تناكدقو .هدعاستس
 عم عازن ىلإ ةيئالثلا ةفلاحما رح دق ىنادع لمع ىلا ناقلبلا ىف اسفلا ءاجتلا

 ىناملآألا ريفسلا كش ريشت ناك نيموس وفيج ا ريسثداح لبقو . ىثالثلا قافولا
 نع نيحلا دعب نيحلا نوبرعيو انيفوف رطخلا ىوذ ضعب ناك ىذلا تقولا ىف
 ىف  .ايئان نييرصلا بساحتل ثداحلاب اسملا عرذنت نا ىف لمالا

 _..ركلو ؛ ءوده ىف ريذحتلل ةصرف لكزهتتي ىكشريشت ناك تقولا اذه

 ءىش لك لبق راشأ دقو . تاءارجالا ذاختا ىف عرستلا نم ءدجو مزح ىف
 نيعب رظنت .نرأو « ةقدلاب هديرتام اسنلا تبثت نأ بحي هنا ىلا

 ىذلا فقوملا ةصاخو هريفاذحب ىبروآلا ركرملا نزتو !,ءافلح ىلا راتعالا

 م ىف دلاوتشرب هل درس دقو .اييرص لايح اينامورو ايلاطيا هفقت نأ نكم

 دق ءابناأللا تناكو ىربكلا ايرصل ةياعدلا اهيلع ةيوطنملا راطخالا لكهيلوي

 مويلغ روطاربمألا لايتغال مهقيرط ىف التاق رشع ىتثا نأب كاذ ذإ تلصو
 تارماؤمل دح عضوي نأ اسفلا ةحلصم نم وه ايايناملا ةحلصم نم ناكف



 هيا

 نأ ةصاخ ةفصب ىوسفلا ريزولل ىدبأ هنكل اذهب ىكشرشت ملس دقو . دارغلب
 تلعف امرثكأ ةدعاسملاب ًادوعو ىضم امف ايناملأ طعت مل هلجأ نم ىذلا ببسلا
 ةطخ لمعلل عضت مل اهنكلو ًاريثك ةيرظنلا ةهجولا نم تملكت اسفلا نأ وه
 لماكلا دييأتلاب دعتنأ نيلرب عسي هذبك ةطخ عضوت نيحو . « ةنيعم ةدودحم

 كلذك.ايلاطياو اينامور داعب ارطخ نم دلوتشرب رذخ ىكشريشت داعم . ماتلا

 . حصتلاب ةبوحصم تناك اهنأ ديب فطعلا لعىوطنت تارابعنيلرب نم تءاج
 . رذحلاو ةطبحلاب

 اوسنرف بناج نم لادتعالاو رذحلا فتقوم .فقوملا اذه ءاقلت

 اييرص دض .ىبث ذاختا ىلع ورحب دلوتشرب نكي مل ؛ايناملأو ازنتو فيزوج
 . اسفلا قبت نأ ىلا كلذ ىضفي نأ لاحلا ىف شيجلا أبع وه نإ ىشخي ناكو
 نأ ىري ناكف . ةحداف نوكت دق اذه بقاوعو ايناملأ ةرهاظم نود اهدحو

 ىف اهذختي نأ نكمي ةسايس ةيأ ىف هديبأتب ديك أت ىلعنيلرب نم لصحي نأ هيلع
 ةلاسر ىف نيلرب لا سويوه تنوكلا ثعتبي نأ ررق كلذ نمضيلو . ةياهنلا
 نع ًاراهج لدعي ال نأ : نارتو هسوقلن وكي نأىوتني دلوتشرب ناكو . ةصاخ

 وهو ايناملأو اسقلا بناج ىلا ايراغلب بسك هب دصقي ىذلا ىلسلا ازنت جيانرب
 دح ىصقأ ىلا اناملا جاردتسال هاراصق غرفينأو « نيلرب هرقت نأ حجري ام

 ٠ ضرغلا اذطو ءايرص دض مزاح لجاع ىبرح لمع ذاختا ىلع هرارقال نكمي
 طويخ نأ دك يف . نكمي ام ىصقأ ىلا وفيجاريس ةعيظف لغتسي نأ ديري
 :تاءادعإالا هش ةقاخ ةعرجلا أو دارقلل ىلإ ببر الي ديت ةرماؤملا
 آذهو ,ررق اذكهو . ةوقلاب ًاريخأ ابنم صتقي نأ بحي ىتلا ةقهرملا ةيبرصلا

 ةركذملاب نيلرب ىلا لاحلا ىف ثعبي نأ ,هينيع بصن جودزملا جيانربلا
 : ةيلاتلا ةيشاحلاب ةعومن ثم رك ذلا ةفلاسلا ةسايسلاب ةقلعتملا ةضيفتسملا

 وفيجاريس ثداو-تعقو نأ موي دكت اوتمت دق ةركذملا هذه تناك»
 ةميرجلا هذه ةروطخ ردقي نأ ٍدحأ ةنكم ىف مويلا نوكي ال داكيو . ةبعرملا



 د ١.4 ل

 نيب ةلصافلا ةوحلانأ ىلع ليلدلا هزوعي نمل ليلدلا كش ىتدأ الب ىهو .ءاركتلا .

 فقي ال عسوتلا ف ايرص عمط نأ وأ اهيطخت ىلا ليس ال اييرصو ةكلمملا
 اسفلا دنع ةمنلا نسح ناركن ىلا ليبس نم سيلو . دح دنع هراتبتساو هتدشوف ٠

 «لمتح امم ايرصب اهتاقالع نوكت نآل دادعتسالا اهزوعي هنأ وأ رجلاو
 كلمملاناو , ءابهتبهذتادوهجلا هذه ةفاكنأ ًاريخأ تتيثأ ثادحاللا نكل

 ةمحرلا نم ةيلاخلا ةدودللا ابيرص ةوادع ىلا لبقتسملا ىفاحلاب لعجيت نأ بحب .

 ديب عطق# نأ ىلع ةكلمملا لمح نأ هنأش نم هلك اذهو . ناودعلا ةيدابلاو
 . ءاهسأر قوف ةكبش اهؤادعأ ابك ىتلا طويخلا كلت ةمزاح

 هلسربو فب زوج اوسنرف هعقويل نيهجو اذ ًامهم ًاباتك دلوتشرب أشنأو

 ًافقو ةسايسلاب ةقلعتملا ةركذملاك ربك ألا هرطش ناكو مويلغ روطاربمألا ىلا
  ركذلا ةفنآلا ةيشاحلاك هماتخو باتكلا ءدب نكل ىلسلا ازين جيانرب ىلع

 ةيرج نعابيرص ةيلوئسمب نييروطاربمألا نيلهاعلا اعنقي نأ امهب داري ناك
 ,ىنرحلاهلمع دلو تشرب هيلع مقي نأ نكمي ىذلا ساسآلا عضوي اذبو وفيجا ريس

 نيروطاربمآلا جعزينأ أمشي مل هنآأل ركذ هل دري ملىنرحلا لمعلا ناف كلذ عمو

 هتيرظن الق امهنأ دجو اذا هنكل . ةفاج ةروص ىفو بجوم نود دب “ىداب

 ايرص وزغ ىلع ةقفاوملا ىلا نيلايم احبصي دقف ايرص ةيلوئسمب قلعتي امف
 ازيت جيانرب ىلا هجاردأ دوعين أ هعسو ىف لاح لك ىلع نوكيف وأ ؛ًايركسع
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 هيلوب ٠ «م ىف مادست وب تاثداح

 ابتشاحو ةيليصفتلا دلو تشرب ةرك ذهب ًابوحصم ىلملا باتكلا اذه ناك

 ةيجراخلا ةرازو ريتركس سويوه ردنكسا عم نيلري ىلاًاعم السرأ دقو

 ىف روطاربمآلاىلا اسقلا ريفس ىييجيست تنوكلا امهلمح و« دل وتشرب رس مئاكو

 : عقو امع ىييجيست ريرقت كيلإو . هيلوي هدحالا موي ىف مادستوب
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 هبلسأ نأ ديرأ أطخ ًاباتك ىديب نأمويلغ روطاربمألا تغلبا نأ دعب ه
 ىف ءادغلا ماعط لوانتل ةروطاربمالاو روطاربمألا ىتلالج ةوعد تيقلت هايإ

 ىروضحوف اهأر قف ةركذملا هعمو باتكلا هتلالجتملس دقو .ديدجلا رصقلا

 . انيناج نم ًايدج المع عقوتي ناكهنا ىأرلا ”ىداب ىل دك١ مث دئاز ماهتهاب
 انروطاريمأ ةلالجلاوقأ نأب هسفنتقولا ىف فرتعي هنا لاق هنكل ابرص دض

 نأ ىف بغري وهف كلذلو : ايروأ ىف ةرطخ تادمةعت عوقو لامتحا ىف ديزت

 ٠ . ىروطاربمألا راشتسملا ريشتسي نأ لبق ايئاهن ًاباوج بيحب ال
 نا ةلاحلا ةروطخ هل تدك أف تدع امل هتلالج ىلوخ ءادغلا بقعو ه

 ىلع . ةماتلا اين املأ ةدعاسم ىلع دمتعن نأ ددصلا اذه ىف انتعاطتساىف هنأب بتكا
 . ناكناو ىروطارمألا راشتسملا لوقي ام عمسي نأ لبق نم لاق اك بحي هنأ

 لمع ىأب قلعتي امف امأ .ةقفاوملا لك هقفاويس جيفل وه نامتب نأ ىف كشي ال

 ناَف رخأتي نا ىنيلي ال ءارجالا اذه لثم نا ىريف ايرص دض انبناج نه

 ىحو تاونس نم هعقوت رمأ اذهو ًايئادع بير الب نوكيس ايسورلا فقوم

 نادقتعن نا بجيف ايسورلاو اسعلا نيب برح عوقو ىلا رمآلا ىضفأ» ول
 قوفايسورلاو لاق« . ةفيلك داتعملا اهئالوب انبناج ىلا كاذ ذإ فقتس ايناملأ

 اليوط ركفلا معنتسو برحلل ةدعتسم تسيل مويلا لاوحالا لدن ايو كلذ

 ىف خفنتو ىثالثلا قافولا لود انيلع ريثتس اهنكل . حالسلا ىلا أجلت نا لبق
 . ناقلبلا ران

 .امل « فيزوج اوسنرف ىلع بعصلا نم نا مهفي هنا هتلالج لاقو و

 نرمم نا انررق اذإ هنكل . اييرص وزغي نا « مالسلا بح نم هنع فرع

 ةظحللا رهتتال نأ هفسؤي هناف ايرص لايح ىركسع ءارجا ذاختا ىرورضلا

 ٠ ًادج انتحلصم ىف اهنآل ةنهارلا

 افقوم هوراشتسمو لوراك كلما فقينأب ىعيسف اينامورب قلعتي امف امأ»

 ًاموي قثب مل هنا ذإ ايراغلب عم ةفلاحلا ةركدفي بحري ال وهف . هيلع رابغ ال
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 . نآلا هب قثي وه الو نييلاحلا وا نيقباسلا هيراشتس“ الو دئاتيدرف كلملاب .
 ظحالي نا بحي هنكل ايراغلبو اسْلا نيب ةفلاحم دقع ىف ضراعي نل هنا لع ش

 .ىلا اهاوخ غلبي نأ بحي اكاينامور ىلا ءىسي ًائيش ةدهاعملا ىوتحت ال نأ .

 مك د11 ى داع امل انافو امور"
 دبل لك ىلا بامذلاب دغلا حابصف ركبنا مويلغ روطاربمالا ىونيو

 رفسلا لبق راشتسملا 0 نا ةركلا تو هان ؟
 رصقلا ىف مولا ءاسم هلباقيسو ضرغلا اذهل ونيفتهوه مم هاعد دقو ٠

 .نم تقو ىأ ىف راشتسملا ىلا ثدحتلل ةبسانم قلخأسف لكل عو . ديدجلا
 ء.دغلا حابص

 همدص دقل ؟ ةلباقملا هذه تقو مويلغ روطاربمالا فطاوع تناك فيك

 هسفن ىف اقيمع ًاريثأت رثأو ةعلا ةمدص هجوزو دنانيدرف سقتارف لايتغا أبن |.

 .تشيونوك ىف قودنارغلا ليقتسادق ناكىذلا وهو ءاهتعيبطب لاعفنالا ةعيرسلا
 .كلذ رصع هنتخم رهظ لع ليك ىف وه اهني قباسلا دحالا موي ىفو .دكب املو
 .همدقم ددسي ناكول اك هتعرس ىصقأب املا بابع قشي ًاريغص اشنل ممل مويلا

 .ىذلا رلليم لاريمألا نكل ىحنتي نأب ةعطاق ةراشا هيلا راشأف تخبلا بلق ىلا .
 .نأديرب ائيش ه.دل نأب تخبلا ىلا راشأ كلذ لعفي نأ لدب شنللا ةقد ريدي ناك
 مث رئاكس ةبلع اهعدوأو كلذ دعب اهانث قرولا نم ةعطقب هدعاس عقرو هغلبي

 ابحتفف روطاربمالا ىلا اهبلس راح اهطقتلاف ًارذاحم تخخيبلا رهظ ىلا اهب ىقلأ

 أين نمضتت تناك ذإ هنول عقتما ىتح ةقرولا ىف ام ىلع تأي ملو ىناشلا مويلغ

 :عوجرلاب رثآلا ىلع هرماوأ روطاربمالا ردصأو . موئشملا وفيجاريس ثداح
 .ىف كرتشيل انيف ىلا بهذي نأ هين ىف ناكدقو . قراوزلا قابس نع لودعلاو

 .ىرخأ ىف في زوج اوسنرف خيشلا همارتحا رهظيلو قودنارغلا ةزانج عبيشت
 .نم مهقيرط ىف ةلتقلا نييرصلا نم رشع ىنثا نأ هيلا لقن امل هنكل ء هنحم
 دقو .ةرايزلا رع لدعو هراشتسم ةروشمل خضر هولاتخيل انيف ىلا دارغلب
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 مزتامورلا ىلا عجري همزعل روطاربمألا ريبغت ىف ببسلا نأ ةيمسر ةفصب نلعأ
 قاجفلا هرارق نأ ديب . ةيصخشلا هتمالسب قلعتت تارابتعا ىلا ةرملاب سيلو
 عاونأ ةقاك راثأ لحارلا هقيدص وحن هببجاو ةيدأتل انيف ىلإ رفسلا مدعب

 ليلحت بتاك لواحي نأ عرستلا نمو . ةيلايخلا تاعاشالاو ةضقانتملا ليواقألا

 . ًاديدس اليلحت رخآ تقو ىأ ىف وأ ١414 هياوي ه ىف روطاربمألا سفن
 نم ءىث ىلع ناك هنا ىناملآلا ىكارتشالا معزلا ىستواك لراك معز دقو

 روطاربمألا نأ ىرتيل ددصلا اذه ىف قيقد ثحبب ستول نامرهماقو نونجلا

 ةءامبا عم عقي هيف رود لكن اك ًايرود ًاينونج ًاقيض ليوط دمأ نم قاعي ناك
 الب اب ابروأ جعزي لظ ىتلاو ةبغاشملا ىلع ةيوطنملا ءاقرخلا هتاءاميأ نم

 برحلا ءانثأ روطاربمألا بطخ اوأرق نيذلا باتكلا نم امهريغو . عاطقنا

 هفلأ ام وأ : ءاكلا دح ىلإ رثأتلاو جابتبالا نيب اف لقنتي وهو لاعفنالا ةيداب

 نوريابيف ةدئافالىلا .هتاركذمو ٠ هتموت أتابع [ةطاعو د 5 برحلادعب

 ًاريبك ًآهوتعم هربتعي نم مهنمو ًارطخ الوبخم هدعب نم مهنف , ةفلتخم ءارآ هيف

 «قافولا لود ىف ىتح « ءامعزلا ىلع كحلا نأ نوسني ءالّوه نكل . ًانانأ هلبأ وأ

 ىلع ةفصنم ةلالد لديال ةيسايسلا ةباعدلا وأ برحلا ريثأت تحت هولاق ام

 «نرودهب تلطهام ةءارق نيح نوسني مهو . برحلا لبق مهتياقع وأ مهئارآ

 .جايهلاو لاعفن الل لياق لقع ىف برحلا بعاتم هتفلخ ىذلا قحاملا ريثأتلا كلذ

 شماوهلا نم ريخ ١8١4 ةنس هيلوي ىف روطاربمالا فقاوم ريدقتل سيلو
 ةدأع هنم هذه تناك دقف . لئاسر نم هيلا مدقي ناك ام لبع اهرثعب ناك ىلا

 امم هنأ دحب كرمسب ناكدقو .ابدف هدلقي بهذف كرمسب ةيحان نم هيلا تردحنإ

 . ىلع اهنودي ناك ىلا تاظحالملا هذبم هتابغر ىلع لدي نأ هتقو هيلع رفوي
 اناكىناثلا مويلغو كرمسب الهو . ةليوط تاملعتى بي وأ بتكي نأ لدب شماهلا

 اهنأب امهالك أنت ولو , ةظوفحمارارساللا نم ظتس تاظحالملا هذهنأ نادقتعي.
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 تاظحالمتناك اهني هنأ ىلع . ةريبك امهتتشهد تتابل الجاع ملاعلا لع رشفتس

 تناك« تاملعت ةباثم نوكت نأ ةداع اهب داريو قيمع ريكفت ةراصع كرمس

 ىلع ىوطنت همامأ ىتلا ةقيثولل ةضراعم درجم بلاغلا ىف روطارمالا شماوه

 ابيف غلابم ةضقانتم تاظحالملا هذه نأ ركذن نأ بحيو . عرستلاو لاعفنالا

 اهنال ةيلعفلا ةهجولا رم ثداوحلا ريس ىف ريثأت وأ ذوفن ىأ اهل نكي لو
 تذختا دق ةيجراخلا ةرازو تناك قاروأ ىلع مايأ ةدع ةرخأتم نودت تناك

 هنهذ هاجتا ىلع ءىثلا ضعب لدت اهنأف لك عمو . لعفلاب اهتارارق اهنأش ىف

 . هيلع هقيدص لتقمل ناك ىذلا مساحلا ريثأتلاو

 اسفلا نأب نظلا ىلا الايم وفيجاريس ثداح لبق مويلغ روطاربمالا ناك

 لواحت نأ ىغبني هنأو عاد وأ ةرورضالب ايرص ةيحان نم جيم تناك

 اسفلا تحيزأ امل 1514 عيبر ىفو . ناكام اتاك ىح مهافت ىلا ابعم لوصولا

 داحتالا ىلا ايسورلا ضيرحت اهعفد» دق اب رص نأب تجار ىلا تاعاشالا كلت

 ايرصبناجف هنم ادبامىلع روطارمالا ناك« ةروص ةبأب دوسالا لبجلا عم

 ءانثأ اسفلا اهتلذب ىلا تادوهجملا ريتعا دقو . اسعلا بناج ىف ناكامت رثكأ

 المع كيئايردألا رحب ىلع ذفنم امل نوكي نأ نم اييرصص عنمل ناقلللا برح

 كيتايردالاىلالوصولانم ايرص عنم ليسو ديدجلا اهدوهجبردتعا ا« قرخأ

 عنمي ال نأ ًاعطق بحبو » : لاق « لوقعم ريغ » هومألا للا عم داحتالاب

 رطخ تراثأو ةعينش ةلاهج تكئرا عنملا اذه انيف تلواح اذاف , داحالا اذه

 ىذلا ازمت قفاوي ناك -« , انك اس كرحن نإ ةلاحلا هذهىفو نييفالسلا عم برحلا

 دلوتشرل هتقفاوم نم رثك أ عوقولا بيرق هنأ رابتعاب داحتالا اذه. سي ناك

 نم قرأ دقو . هلوبق نكحمال اه هناربتعي اناك نيذللا فيزوج اوسنرفو

 : لوقي ليربا ه ىف جيفلوه ناهتيب ىلا وفروك
 داحتا لاّحاانفىف مث نيذلا كئلوأ هجاوي نأ ًاعطق مزاللا نم نأ »

 تناك امبم [نوفقي له ايلج اوفرعي نأو دحي دوسألا لبجلاب ايرص
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 نوزاحني وأ دلوتشرب تنوكلاو روطاربمالا هاري ىذلا فقوملاف فورظلا
 عنم ىلع اعطاق اممصت نيممصم اوناك اذإ طقف نكت لوآلاو . ازيت ءارآىلإ

 رطخلل اهتبيه اسعلا ضرعت ال نأ بجيف لك ىلعو . حالسلا ةوقب داحتالا
 ىلع اوهاو اذا امأ . ةيابنلا ىف اب مممستت ةلوبقم ريغ ًارومأ الملا لع نلعتو

 نا ىلع رخآ دهج نود ةرداق ةيوسفلا ةسايسلا نوكتسف ةلوقعملا ازهت ءارآ

 . نينس نم هيلا وعدن ىذلا هاجتالا ىفو ةريغتملا لاوحألا ىلع اهسفن نطوت
 « . ايرص بذحبةيئانثلا ةكلمملا عم مالس قاثيم كانه نوكي نا بحي

 ىلا ماع هجو ىلع الايم نيحلا كلذ ىلا ىناملآلا روطاربمآلا ناك اهنيبف

 ءامهعاتم ةيملس ةيوست ىفالمؤمو ةفحجما ةرطخلا اسفلا بلاطمنم اييرص ةيامح
 ديد ةينتقا لق هوو كاك هتاحتلا ريح نتردنتا وأ لكنا ديب نآلا هب اذا

 مهيلع بصيو نيييرصلا ىلع هترئاث روثت دارغلب نم اوتأ مهنأب لس دق ةلتق

 «ةلتق , مهنأب شماحلا ىلع ىه ىتلا هتاظحالم مهتفصو دقو . هبضغ ماج

 رطخ ىف ةيكلملا نأ صالخا ىف رعش دقو . « قرط عاطق ه و « نولاتغمو ه

 لازي الو. ةنس ىف مهتكلمو مبكلم لتق ىلا مهي ادح ىذلا حورلا نأو

 اوديؤي نأ ىغبني مهتمدقم ىف قاثلا الوقينو كواملا عيمج نأو ءدالبلا دوسي

 ىوطنملا جيببتلا عمقل هذختت نأ نكمي لمع ىأ ىف اهوضراعي نأ لدب اسفلا
 فيلخلا ناكددبب ىذلاو نيب رصلا نيب نينس ذنم امناقناكىذلا راتبتسالا ىلع

 امل كلذل . هلةسيرف وه هقيدص بهذ دقو ءنآلا دلوتشرب هغلبأ ك ىوسفلا
 ءوده دلوتشرب ريذحتل ةصرف لك زهتي ناكانيف ىف هريفس كشريشن نأ أرق
 ىلع ظحال عرسنلا ىلع ىوطنت تاءارجا ةيأ ذاختا نم دجو مرح ىف نكلو

 ىذلا اذ نم! ًادبأ وأ نرآلا » . قباسلا لصفلا ىف لوقلا انفلسأ [مرشماحلا

 نأش نم لب هنأش نمسيل ! هنيعب قرخلا وهل اذه نا ؟ اذه لعفي نأ هلوخ
 دعب امف لاقي فوس هنآل ددصلا اذه ىف لمعت اذام رظنت نأ ضحلا اسفلا

 وجرأ !!ةيغار نكت ملاِناملأ نإ ماريام ريغ ىلع رومآلا ترج اذإ



 ء! ىه-دبو لج اذهو . الجاع اذه نكيلو . نييرصلا عم رومألا ىوست نأ
 برصلا لايح لمع ىلع اسما مدقت نأ ىعيبطلا هعافدناب ديري ناك اذكهو

 ريثأع تحت اهلع فطعي هرسأب لازي ال نيدمحلا ملاعلاو عاطتسي ام عرسأب
 طبضلاب هيلوي ه ىف ملعي روطاربمألا نكي ملو . ديدشلا اهعقوو ةعيظفلا ةميرجلا
 هنكل . هب حصني نأ همه. نكي لو ءاسفلاهيلعمدقت نأب حي ىذلا لمعلا وه ام
 ىلاىدؤي دق ىرصلا ىوسفلا عازنلا نأ نانظي اناك جيفلوه نابت الو وه ال
 حابص ىف ةيرحبلا هتهزن ىلإ نامأ ىف رفاسي نأ هنكمأ اذإو . ةبيروأ برح
 ًاقيلخ ناكامو . ناهتي هل حصن ايو ليوط نمز نم ًاررقم ناك انك ىلاتلا مويلا
 لاحلا ىف اسفلا هيلع مدقت نأ دارأ ىذلا لمعلا نأ نظ هنأ ول اذه لعفي نأ

 . ةييروأ برح ىلا حجارلا ىلع ىدؤيس , نيعوبسأ نم رثكأ هيف ءىطبتال نأ
 اييرصيولا كوتشرب همدق ىذلا ىثابنلا غالبلا عونب عمس ال هنأ وه ىزغم هل امو
 حراب هنا « مادستوب سلجم ه ةروطسأ هيلا بسنتو . نيلرب ىلإ ةدوعلاب لحي
 نأ لبق اهنمأ ةيحان نم هيلافيكم ةروص ىفابروأ باصعأ ردخيل لمعلا ناديم
 هسفن مويلغ هفصو دق ىأرلا اذه لثمنكل . موجملاب ايسورلاو اسنرفتغابي

 انيف نم هيلا تلصو ةلاسر شماهىف كللذو « لافطأ ثبع ه هنأب نيحلا كلذ ىف

 نايوسفلاةيبرحلا ريزوو برحلاناكرأةئيه سيئر هلعفام نيع وه اذهنا لوقت
 اورداغي نأ نكمي ناك نيذلا كتلوأ نم نكي مل روطاربمألا نأ نع الضف
 ةلحر نع هلودعو . ةيدج ةفصب ىنروآلا فقوملا دقعت' عقوت هلا ول نيلرب

 دق ناك ىتلاو نيئس ذنم لصفلا كلذ ىف اسبب مايقلا داتعا دق ناكىتلا لامشلا

 ريثي ىذلا وه نوكي نا ًاقيلخ ناك « ليوط نامز نم فحصلا ىف اهنع نلعأ

 كلذل . لمعلا ةصرف ناكم لك ىف نييركحسملا ميتيو قلقلا جراخلا ىف

 ثداح نم مغرلا ىلع اببتر دق ناك ىتلا هتاندترت ذفني نا روطاربمالا ررق

 نم لبق نم هررق دق ناكام ذفني نأ هيراكناوب طبضلاب ررق اك وفيجاريس
 . ايسورلا ىلا هتلحرب مايقلا
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 ةيروا ًابرح لعشي دق اسفلا لمعنأ روطاربمألا كردأ دةف كلذ عمو

 اسقلا لمع ريثي نأ لاح لك ىلع لمتحلا نم ناكو . اذه حجري مل ناكناو

 ىلثع ضعب ءوده ىف طيح نا ةمكمجلا نم ىأر اذلو برحلا تاعاشا هتببغ ىف

 عم ثيدح نم هل ىرج امب نيلرب ىف مهدوجو قفتا نيذلا ةيرحبلاو شيجلا
 . ًاضيأ نامي هب طاحأ اك ىنييجست

 نينثالا ةحبص ىف وأ دحالا رهظ دعب ءالؤه روطارسمآلا لباق اذكهو

 ١١ ةقيقدلاو ةعساتلا ةعاسلا ىف ليك ىلا مادستوب نم ةرايسلا لقتسي نأ لبق

 مهفلكو ىوسعلا زيفسلا عم هثيدح مهنم الك طاحأف . هياوي 5 موي حابص نم
 هلوق كلذ ىلإ فاضأم . ةزاجالاب نيبئاغلا مهءاسور ةصاخ ةفصب هوخلس نأ

 تادادعتسا ذاختا ىلا وانيلرب ىلا ةدوعلاو مهتازاجأ ءاغلا ىلا مهب ةجاح ال هنا

 بطاخ كلذك . برح ىلا ىضفي ىدج دقعت ىأ عقوتي ال هنآل ةيركسع
 ىلا دوعيل ًاينوفيلت نياهنكلاف ايسورب ةيرح ريزو دحألا رصع روطاربمألا
 ًايئترم ىنييجيست نم ةمدقملا ةلاسرلا هيلع الئو هلبقتسا لصو املو . مادستوب
 ةيأ ذختت نأ ىغيلي له نيابنكلاف هلأس الو . ةريطخ تادقعت ثودح ناكما

 . ةريصقلا ةلباقملا كلت تبتتاو ًابلس روطارنمألا هباجأ ةيرح تادادعتسا

 ٠ اناكح نيذللا نييركسعلا نيريتركسلا ركذيلو نسلب ىوس ًارضاح نكي لو

 ةيبرح تادادعتساب عاوأن ياهنكلاف طعي مو. ماظتناب روطاربمألا نامزالي
 غالبلا مدق نأ دعب الو ىتح روطارمالا ةدارإ ىلع الوزن نيحلا كلذ ف

 م. ىف :نيلرب حراب كلذ نم ضيقنلا ىلع هنا لب . اييرص ىلا ىنآبنلا ىوسفلا

 ىلع ةلطعلا هعم ىضقت تناك ثيح هترسأب قحتلا مث ةيمحر ةرايز ىف هيلوي
 هيف رشن ىذلا مويلا ةادغ هيلوي 5 ىف الا نيلرب ىلا دعي ملو رحبلا ءىطاش
 . فحصلا ىف ىنابنلا راذنالا

 ثداوحن ع :41؟ةنس ىف الا مدقت مل ىلا تانايبلا هذه نا ظحالي دقو

 ريدج باطخم ةديؤم اهنكل « هيف نعطي نأ مصي أمن 1114 ةنس ىف تعقو



 تجنن

 ناكاملو . روطاربمآلا عم هثيدح رثأ ىلع هك:لوم ىلا نيابنكلاف هبتك ركذلاب
 رد يطب ال اال رتاج طاطا نع هيج اعتلار باطختل ادد

 ىف روطارمالا هلاق ام طبضلاب ىورب هنآلل هريفاذحت سبتقي نأ قحتسي هناف

 : هيف ركفي ناكامو هيلوي ه

 اسفلانأ ىنغلببل ديدجلا رصقلاى لا مويلا رصعةلالجلا بحاص ىتاعدتسا »
 ناقلبلا ىف اهدض ربدتى لا سئاسدلا قيطت ال نأ ىلع ةممصم حولي امذ رجماو

 «كلذ ةرورض تنيبت اذإ الجاع ايرص وزغت نأ لعو تقاطأ ام رثكأ

 اهلمع ىلع ايسورلا قفاوت مل وأو ىتح لهاستلا ىلإ ليم ال اهناو

 هب ثدحت امم هنوكب نأ نكمأ ىذلا ىأرلا وه اذه نا هتلالج دقتعيو »

 ًاباتكو ةيوسملا ةموكملا نم ةركذم مويلا رهظ هملس نيح اسقلا ريفس هبلا
 ظ . فيزوج اوسنرف روطاربمآلا نم

 ىلأرق دقو . ءىثب هيلع كحأ نأ كلذإ ىنعسي الو امهثيدح عمسأمل انأو 1

 نأ .ىل نكمأ امردقب : امينه ىف ف عمي مف ةركذملاو باتكلا هتلالج

 اممصت تمم دقانيف ةموكحنأ عنتقأ لو «ةعيرسلا امهتوالت ءانثأ ًايأر نوكأ

 ةترملا ةماعلا ةيئانثلا ةكلمملا ةلاخل ةلظم ةروص نابطعت نيتقيثولا اتلكف . ًاتباث

 وك عه نأ قرورضلا قم نايت امهاتلكو . ةيفالسلا ةعماجلا سئاسد ىلع

 لمع نع ًائيش اركذت مل امهيتلك نكل . سئاسدلا هذه فقول نكمي ام عرسأب
 دقعك ةنبي حولت « ةمزاح » ةيسايس تاءارجإ سمالان وكي نا بلغيو « ىبرح

 . ال ةيناملآلا ةيروطاربمآلا دييأت اونمضي نا نوديري ايراغلب عم ةدهاعم

 ةمزاللا تاءارجالا الا ذاختا نا نابي عم دييأتلا اذبب نودعويسو »

 راشتسملا دقتعي الو . الصأ اهدحو ابصخت ىتلا نوئشلا نم اهحلاصم ةنايصل

 ةموكحلا نأ دقتعا امم رثك أ مادستوب ىلإ ًاضيا مدق ىذلا ىروطارممألا

 .ىلعو . اهب دحيف ةداج تسيل : امل قبسامم اممصت رثك أ تناك ناو ؛ ةيوسألا



 سام

 حصن لب طقف ةيلامشلا هتلحر ىلا روطاربمالا رفس نع تكسي مل هناف لقألا

 ال داكت اذلو ايراغلب عم ةدهأعملا عقوت نأ لبق ليوط نمز رميسو . اهم هل

 ملأ ىلعو ٠ تاماجلا ىف مكماقم ىف متداعس جاعزال ةرورض كلانه نوكت

 طغض الع مطيحأ نا باوصلانم تيأر دقف مدقت ام كغالباب دحأ ىنفلكي

 ةرغ ىلع ةيابنلا ىفآمئاد عقت دق ىتلا ةتغابملا ثداوحلا كذخأت الىتح ةلاحلا

 - نابتكلاف نوف

 نع فالتخالا لك هتمغن ىف فلتخ نياهبنكلاف باطخ نأ انه ىريو

 نياهنكلاف ناذ . هناي انفلسأو ءادغلا ثيدحنع هعفر ىذلا ىييجيست ريرقت

 ةموكحلا نراالو ال ابروا مالس ىلع لجاع رطخ ىأ ًاقلطم عقوتي م

 لكو . لبق ىذ نم اممصت رثك ١ تناك ناو اهئيدح ىف ةداج تناك ةيوسفلا
 ةضماغلا دلوتشرب لئاسر ىف ةيساسالا ةطقنلا نا وه هسفن نم مقو ىنلا
 قرغتسي نا عقوتي ناك اذه ىتحو ايراغلب بسكل ىيتامواببدلا لمعلا وه

 . اليوط انامز

 ًاتاهن ًاباوج هيطعي نا هعسي ال هنا قحب ىنييجستل روطاريمألا لاق اكو
 كلذ رصع مادستوب ىلا .جيفلوه ناهتيب ىعدتسا ؛ هراشتسم ريشتسي نا لبق

 ءانثا ةيجراخلا ريزو لامعأب ًامئاَق ناك ىذلا نامرمست عم بهذ دقو . مويلا

 ىف ىنييجست نامتي غلبأ دقو . هرسي وس ىف لسعلا رهش * ءاضقل وجا. نوف ةسغ

 هب طاحأ م . ىمسرلا ايناملأ رارق ىرخا ةرابعب وا عامتجالا اذه ةجينن نيلرب

 : ةيلاتلا ةيقرلا ىف انيف ىف ايناملأ ريفس

 نم ًاصاخ ًاياتك ةلالجلا بحاصولا رممأ رجاو اسفلا ريفس لس دقل د

 أسقلا رظن ةبجو نم ةرضاحلا ةلاخلا فصي فيزوج اوسنرف روطاربمالا

 . اهنم ةروص هيط ىفو ءانيف اهتأترا ىتلا تاءارجالا درسيو رجم او

 اوسن رف باتكىع هايإ ًاركاش ىبيجست تنوكلا ىلع مويلاتددر دقو
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 بغريءانثالا هذه فو . هصخشب ًابيرق روطاربمآلا هيلع دريس ىذلا فيزوج
 ةيثالثلاةفلاحم او اسفلا دهب ىذلا رطخلا نع لفاغ ريغ هنأ دكوي نأ ىف هتلالج

 ةعماجلا راصنأ اهب موقي و ايسورلا اهب موقت ىتلا جيسهتلا ةلمح ةيحان نم ء ىلاتلاب
 ابك احو ايراغلبب ًاريثك قثيال فورعم وه اك هتلالج نأ عمو . ةيفالسلا

 ىعتملا اهكلم ىلاو ةمدقلا هتفيلح اينامور ىلا اليم رثكأ لاحلا ةعيبطب هنأو

 نأ بحي فيزوج اوسنرف روطارمألا نأ مبفي هنأف , نرازنهوه ةرسأ ىلا

 نم ءىثانلا رطخللو اينامور فقومل ًارظن ةيثالثلا ةفلاحم ىلا ايراغلب مضي
 فلكيسكلذل . هنوطلا ةكلم دض ةرشابم ةبجوم ةديدج ةيناقلب ةبصع فيلأت
 ددصلا اذهىف اسملا لثم ىلإ ةنوعملا دب محدقتب ايفوصىف ضوفملا هريزو هتلالج

 ىأترا اك تسراخوي ىدل ىعاسملاهتلالج لذبيس كلذك . كلذ هيلابلط اذا

 حارطإ ىلعو فيلك هتابجاو ةيدأت ىلع لوراك كلملا لن فيزوج اوسنرف
 . رجلاو اسفلا دض ةهجوملا جييبتلا ةلم عقو اييرص

 فقوم ىأ ذختي نأهعسيال لاحلا ةعيبطب هتلالجف ايرصيقلعتي امف امأ »

 عسي هنكلو هصاصتخا نم تسيل اهنال اسفلا نيبو اهنيب ةمئاقلا لئاسملا ىف

 ةدهاعملاب هطابترال اقافو هتلالج نرأ ىلا نئمطي نأ فيزوج اوسنرف
 « . اسفلا بناج ىلا ًاصلخم فقيس « ةمدقلا هتقادصلو

 عم هل ىرج ثيدح بقع دلوتشرب ىلا ةيناث ةيقرب ىييجست لسرأ دقو

 رطشلا ناكو . نامرميستو سويوه هرضحو هيلوي < موي حابص ىف نامبب

 هرهوجىف ىكشريشت ىلا ناهي هب قربأ ام ديدرت ةباثمب ةيقربلا هذه نم لوالا

 ىعسم نم تسراخوب و ايفوص ىف لذي امج اينأملا هتذختا ىذلا رارقلا هرابتعاب
 ررقت نرأ اسملا ىلع »نأ ىييجست ركذ دقف ايرص نع امأو . ديدج ىسايس

 دمتعت نا ابلف اهرارق ناكام انئاك هنكل . اييرص عم اهتاقالع ةيوسنل هلعفت ام

 « . ةقيدصو ةفيلح اهيتاج ىلا فقتس ايناملا نا ىلع ةقثلا اهؤلمو

 نيابنكلاف باطخوف اهلرثأ الىرخأ تاديكأت دروي ىنيجست يضع مث
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 :لاقف هيلوي و ه ىف اينااأ فتومب ةصاخلا ناهيب تابقرب ىف وأ

 روطارمألا ىأرىري راشتسملا نا رخآ ثيدح لالخ ىف تدكأت دقل» ظ

 نأ ىلع ةقفاوملا لكقفاويو . . . ايرص ةبساحمب لجعت نا اسمنلل ريخ هنأ ىف
 «. ايرص دض هيلع ىأرلا رقتسي ام ىلع ًامدقم اينامور وأ ايلاطيا علطن ال

 هعم ًاقفتم ناك جيفل وه ناتي نأ ىنييجست معز اذامل ىرن نأ لهسلا نمو
 . ايبرص دضض لمع ىأب ًامدقم ايلاطيا اسعلا طبحت ال نأ ىلع قافتالا مامت

 ناكف ايرص عم كاذ ذإ برحلا ديري ناك نييوسفلا نيفظوملا بلغأك وهف
 ثدحي امب امدقم ايلاطيا راعشإ مدع ىلع دلوتشرب لوقلا اذه عجش نأ
 ىلع ايلاطيا بلطت نأ لقألا ىلع وأ دارغلب ىف رييدتلا امور حضفت نأ ةيشخ

 هذه نكل .هنع الوزن اسفلا ىوتنت ال ىضاراللا نم ًائيش ضيوعتلا ليبس

 ةماتلا ةضقانملا نم تناك اهتطاحإ ريخأت وأ ايلاطيا ةعيدخ ةسايس « ةسايسلا

 ريفسلا دك أت ةمص ىف نعطلا لع انلمحت ثيح هدعبو هيلوي ه لبق ايناملأ فقومل
 ايلاطيا لمحت نأ وه ةريخآألا تاونسلا ىف ايناملأ ىعس لكناك دةف ءىوسفلا

 الب اهلا ءىست ناقلبلا ىف ءايشأ لمع نع اسملا مبكت نأو ةيلاوم ءاقبلا ىلع

 . هيثالثلا ةفلاحلا تاطابترا نم اما صلمتت نأ لمتحما نم لعجنو بجرم

 هريكذتب تباثلا ايناملأ فقوم نع هيلوي © ىف دلوتشربل يكشريشت برعأ دقو
 ىركسع ءارجاىأ ىف راشتست نأ ةفيلك اهتاقالعلا رظنلاب ىغبني ىتلا ايلاطيأب ه
 ىلع ةلأسملا هذه انحرط ول اننإ , : هلوقب دلوتشرب هيلع در دقو « هذاختا لبق
 ًاضيوعت انولافب نويلاطيالا بلاطي نأ حجارلا نم ناكل ههور ىف ةرازولا

 .« اذهب مسن نأ انعسي ال نحنو مهل

 ىكشريشت نايب وجاي ددر , هيلوي ١٠١ ىف «ليلقب خيراتلا اذه دعب كلذك
 مظعأب ىنأر ىف ةيمهالا نم هنا : لاقف ًامدةمايلاطي غلبت نأ ىغبني اسفلا نأ وهو
 عمبرحلاةلاحفاهاخونتىلااهضارغأ لعهمورةراز و عم اسملا مافنت نأناكم

 برحلا نأ مادام) قيقدلا داحلا.ىلع اهيقبت وأ اهناج بسك نأو اييرص
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 قحلا الاطيال تإو . ( 0هونو ,0606018 دجوت ال اهدحو أبرص عم

 قى ريش ىأ تودح ةلاح قنوع :بلآطت نأ اسملا عم اهتاقافتال اقافو

 هقفاو ناهتب نأ ىنايجست 45 ناك اذبو « . ةيئانثلا ةحلمملا ةحالصمل ناقلللا

 ىأرلا هيلع رقتسي نأ نكمب لمع ىأ ًامدقم ايلاطيا غلبت نأ ىنبني ال هنأ ىلع

 اذه نأ حوليل هنإ لب . اهلك ةيناملألا ةسايسلا ةعبطا ًاضقانم ابب رص دض

 نامتب نإ لوقي ذإ هتلاسر ماتخ ىف ىنيجيست لاوقأ سفن هضقانت دكأتلا

 « .رطخلا ايلاطراب انتاقالع ضرعت نأ نكمي ريبادت ةيأ نم ةوق لكب انرذح .

 سمالاب ايلاطيا ةهجاوم نم اذه ىلا ىدؤي نآل الاّحا رثكأ وهام ةمث سيلو

 عم حوليو . ثداوحلا هتتبثأ ام اذهو ؛ًائيش اهتفيلح هنع اهخلبت مل ىذلا عقاولا

 داوتشرب ةين نع نامرهيسن عمشئاطشيد> لالخ ىفصفأ سويوه نأ كلذ
 ةقفاوم ىلع لصح هنا رهاظلاو ء رمضي ام ايلاطيإ نع قخن نأ ىلع هصرحو

 وأ روطارمألا نأ وه هيف كوكشملا نكل . كلذ دعب انيف اهخلبأو نامرميست

 ىلإ بسن دق ىييجيست ناكو اذكه اذه ناكاذإو . هذهكة ةفاوم ىدبأ نامت

 هلقني ملال الاثم ننوكيا اذه ناف نامرهيست نم الا ردصي مل الهاست نامت

 . ةشئاطلا |مسايس ىف اسعلا عيجش *7 ىلع كلذي الماع طيضلاب ىييجيست

 هلوي + و ه ىف ايناملأ فقوم نع تاجاتنتسا

 انلدت نأ ةقيلخ ايناملأ فقومنغ ىنييجستو ناهتب َيِياور نيب ةلباقملا نإ

 سامخأ ةعبرأ هجوي ناهتي ناف . حورلاو ىنبملا ف فالخ نم امهنيب ام ىلع
 ىيتاموليدلا اسفلا عورشم نم ةيناملآلا ةسايسلا ىلع لخد ام ىلإ هماّها

 ةيوسعلا تاقالعل! امأ . ةيئالثلا ةفلاحلا بناج ىلإ ايراغلب بسكحب قلعتملا

 ناك ءدم ددريا طقف كلذو هتيقرب مادخ ىفو ًازجوم الإ ابسمي ملف ةبرصلا

 وهو ةناقلبلا بورحلا تامزأ نم ةمزأ ةبسانمب هب احرص دق نلر ,دكو وه
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 ريرقت اسمنلل كرتت نا بحي ابنكلو ةيلاوم ةفيلك لمعت لظتس ايناملأ نأ
 عورشمب امهتهم رثك آلا لع ناكف ىنييجست امأ . ةيويحلا اهحلاص ًامزال هارت ام
 هتايقربو . هب الع سويوهتنوكلا هطاحأ دقو ابرصدض ىركسعلا داوتشرب

 لع ىلا اسنلا ءوجل , نأ نادقتعي اناك ول !كناهتيو روطارسألا روصت

 بسنأ وه رضاحلا تقولا ناو « .ىرهوج لح ريخ وه اييرص دض لجاع
 ال نأ ىف مان قافتا ىلع ناتي نإ لوقي وهو . لبقم تقو ىأ نم كلذل
 . ًامدقم اينامور وأ ايلاطيا طاحت

 ىلإ وه كلذ ريسفت نأ حجارلا ؟ نيتءاورلا ىف نياستلا اذه رسفن اذاهف

 ًاماد نكي ملو ةخوخيشلا ىناعي ناك ىنييجيست نأ سوج ىأتري اكو ام دح

 نم ءىثل ًابيس هتافك مدع ناك دقو . ةقدلاب اهم وريو ًامامت ثيداحالا كردي

 نم ناك دقل . ةيناقلبلا بورحلا ءانثأ ىف انبفو نيلرب نيب ىسايسلا فالخلا
 ةيركسعلا لفاحما ىلا فلتخي ًاضيأ ناك هنكل مويلغ روطاربمآلا ىلا نيبرقملا

 رثك أ تناك ىلا نامتيب ءارآو قفتي ام اهراكفأ نكت مل هذهو , نيلرب ىف

 وفيجاريس ةاسأم عقت نأ لبق دنانيدرف ستتارف ناك دقو . ةطيحو الادتعا

 دتعم لالحإ ةلأسم نسلا ىف ىنييجست مدقت ىلا رظنلاب راثأ دق عيباسأ هيك

 ليم اذه ىلع هتلمح ىتلا بابسالا نيب نم هلعلو .هنم ردجأ نوكي هلحم ىسايس

 ديرفتوج سنربلا وهو هفلخ ناكو . رجا ىلع هفطعو ةبغاشملا ىلا ىنييجيست
 نكل .هينوب ١7 ىف هرايتخا ىلع نيلرب تقدصو العف ريتخا دق ههوانهوه
 ةمزأ روطنل ًارظن ١414 سطسغا ١ ىف الا ظحلا ءوسل عي مل رييغتلا اذه
 ثيداحالاب قلعتي امفغلاب دقىييجيست نا رهاظلا و . ىناجفلا روطتلاكلذ هيلويي

 نم ريخالا رطشلا ىلع ايناملا ةقداصم ديكأت ىف مادستوب ىف تراد ىتلا

 . امهم هنايب ءاج ىذلا ءزجلا وهو دلوتشرب ءادن

 نيابت ىلا عجري فالخلا اذه ىف ببسلا ضعب نأ أضيأ حجارلا نمو
 هنوكل ناهتي نأف . نامرميستو روطار.مأألاو ناهي نملك فقوم ىف فيفط:



 تاقالعلا نوكت نأ ىف بغري ناك لاكلل ًابلطو الؤافت رثكأ » هتعبطب
 ةطخلا كت نأ لمأب ناكف : تناك ام اريخ ىتالثلا قافولاو هرتلجناب

 ةيوسفلا ةمزألا جالعل ايراغلب بسك ىلاىرت تناك ىتلا ةميلسلا ةيكيتاهولييدلا
 تاروهعتسمو دادتب ىقدهاعم رمأن م كاذ ذإ ناكام كلذ لع هعجشي « ةيرصلا

 ناكف قودنارغلا توم امأ . ايئاهن عيقوتلل نيتدعم اتاك نيدللا لاغتروبلا

 مل ىذلا هكلسمب كاذ لبق ف دلوتشرب هحيزأ دقو ؛ هفطاوع ىف ًاريثأت لقأ

 ةفلاحما ءانب ضرع اذبو دوسآلا لبجلاب قلعتي امف ايلاطيإ ةوادعب هيف لابي
 كلذ لبق ناهتي بتكدقو . داي دزإ ىف كاذ ذإ هتعزعز تناكو ء رطخلل ةئئالثلا
 فنعلا نم ءىش ىف انم صلختلا ىف تذخأ دق انيف نإ ١ لوقي عيباسأ ةعضيب

 اذهو « . ناوآلا توي نأ لبق اهحامج مبكي نأ ىلا ةجاح ىف اهنأ فأر ىفو

 ةثداح تعقو دقو نآلاو ..ًايوق ًاريذحت داوتشرب ىلا لسرب نأ ىلا هب ادحام

 هنأ ىلعو . ىرخأ ءانعر تارماغم ىلع دلوتشرب عجشي نأ أشي ل وفيجاريس

 دقف اسملا دِدأتب دعت نأ بجي ايناملأ نأ ىلع روطارممألا ةقفاوم ىلإ رطضا

 . نامرميست اهعضو ىتلا ةيقربلا نم « فورظلا لك ىف » ةملك بطش

 مع عم ءركف بوقثو رودآلاب ًارصصب ناهتب قوفي ناكو ءروطاربمآلا امأ

 دنانيدرف سنن رف نيبو هنيب ناك اه ىلا اذه . هتف رعمنمعسوأ ف رعمو ةيناقتللا ةلأسملاب
 نامت نم لقأ كلذعم ناكدقف « ةقثو ةيصخش طباور نم فيزوج أوسنرفو
 برعأف هلامعأ ىلع بترتت ىتاا ةيسايسلا بقاوعلل اريدقت هنودو سفنلل اطبض
 . هاندروأ ام كلانه ام جلا « ًادبأ وأ نآلا ١ شماهلا لع هلوقب هرعاشم نع

 مل اذه ناك ناو ايراغلب بسك ىف اسفلا ةطخ ىلع ةقفاوملا ىلا الايم ناكدتف

 رثكأ ناك . دنانيدرف كلملاب ًاصخش هتقث مدعو ةيضاملا هتسايسو قفتي نكي

 نيذالا فيزوجاوسنرف باطخو دلوتشرب ةركذم نم ريخآلا رطنشلاب ًارثأت
 دقو . ىركلا ايرص رطخ ىلع ءاضقلل مزاحلا لمعلا ةرورض ناني اناك

 ٠ ىأر دق ناك هنآل اهوحن لازي ال ابروأ فطعو لمعلا ةءرسب اسمنلل مصن
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 ىلا هباطخ ىف نياهنكلاف لد مي هنكل . انههو انه اهذبذتو ىضاملا ىف اهددرت

 . ةمسام ةعيرس تاوطخ ةقيقح دلوتشرب وطخي له ىف كشي ناكهكتلوم
 نيلرب ىلا هتدوع نيحل وجاي نع ةرازولا ىف بان ىذلا نامرميست ناكو

 هنأف ةرذحلا هءارآ رمألا ءىداب ناهتي رطاشي . هيلوي + و ه ثيداحأ دعب

 اييرصل حصنو رذحلا ىف ةغلابماب ىنجيست ىصوأ ةرشابم وفيجار يس بقع
 ةحصتلا هذه ديبأت ىلع قافولا لود ءارفس ضحو « نيبنذملا ةبساحمب ه
 ةجراخلا ةرازو تقلت هيلوي ؛ ىف هنكلا . ةرطخ بقاوع نم ًايدافت ةبسانملا
 نامرميست لعجغ «جلا ادبأ وأ نآلا ٠ لمعلاب ةيشماحلا روطاربمألا ةظحالم
 ىضفأ ام دنع تاضارتعا ةيأ دبي مل هنأ رهاظو . اهب دشرتسي نيحلا كلذ نم
 .. ىثاحت دقو ..الماك امسقت ايبرص ميسقت ىوتت اسهلا نأب ٠ سويوه هبلا
  روطاريمألل ىيجست امهخلب نينللا نيت ئاسرلا ىف اذه نم ًائيش ركذي نأ دلوتشرب

 تركنأ اييرص ميسقت نع نامرميستل هلاقام ىورواني ىلا سويوه داع ايلف
 ادكؤي نأ ناديرب ةصاخ ازيتو داوتشرب نأ » ثعبو لاحلا ىف هتاظحالم

 « . طقف ىصخشلا هيأر نع برعي ناك امنا سويوه نأ ةرابعلا حيرصب
 ايناملأ ىلع ناك ىذلا تقولا ىف ةثالثلا نيلرب قظوم رابك ءارآ ىه هذه

 | اذه ريدقت ىف غلابي نأ أطخلا نمو . هيلوي < و ه ىف اهرارق ردصت نأ هيف
 ةقيرطلا حيضوت ىلع نيعب امم ءارآلا هذه درس نكل ٠ ,مهفقاوم نيب نايتلا

 اذه انف امم ترسف ىتلا ةقيرطلاو ؛ لمعلا ةيرح انيفل نيلرب اهب تقلطأ ىلا
 ىف ةيلاتلا مايألا لالخ ىف ًايئاغ روطاربمألا ناك دف . هتمدختساو قالطألا
 نم نا6 رماوهو .ونيفنهوه ىف هعرازم ىف ناهتيو لامشلا ىلا ةيرحبلا هتاحر
 ةرازو تكرت دقف لاوحاألا ىرحب ىلع ًاريبك اريثأت ال لعحي ملنا هنأش
 فتأتساو نيلرب ىلا داع ىذلا وجاي اهلست مث نامرميست ةدهع ىف ةيجراخلا

 ناك وجاي نا عمو . هيلوي ىف سويوه رفس رثا ىلع ريزوك هتفيظو لامعا
 افقوم ذختي هتدوعرثا ىلع لعج دقق ةماع ةفصب نامرهيست عم ىأرلا ىف اًمفتم



 د |##مهدل

 .دلوتشرب امم هبأي لةنسح ةحيصن انيفل ىدسأف  رذحلا ىلع ءاوطنا رثكا

 هيلا ىرت ىذلا فدهلاو اسقلا هيلا ىعست ىتلا ضرغلا ىلا ىدتهب ىكل هنأن
 ةباجإ دلوتشرب اهنع بحي مل ةلئسأ هجويو حصنلا مدقي ذخا ةيوسفلا ةطخلا
 ْ . ةح رص ةلماك

 وفيجاريس لتقمب نيرثأشم مهرارق هؤاحصنو روطاربمآلا ذختا اذكه

 وحن اوكلسي نا ىلع اوقفتا دقو . دبيأتلاو ةدعاسملاب دلوتشرب نم نيبلاطمو

 نا » : ىنيجيست لوق ىلع اونابأ ابيرصب قاعتي امفو « ةديدج ةسايس ايراغلب
 أ رقلا تاكام انتاكتو . ايينرتضي |تافالع ا. وبنت ةلغاف هام ندقت نأ اغلا لغ
 اينما نا ىلع ةقثلا اهولمو دهتعت نا اسفلا ةعاطتسا ىفف اسغلا هذختت ىذلا
 ةطلغ اوبكتراف لمعلا ةيرح اسمنلا اوقلطأدقل .«ةقيدصو ةفيلكاهرزأ ددشتس

 ىلابي ال روهتم لجر دي ىلا مهيديأ نم فقوملا ىلع ةرطيسلا اولقن ذإ ةعذش

 اوفلأ نأ اوثبلي ملف هتجينت نويلعي ال لمع ىف مهسفتأب اورماغو « دلوتشربك

 تذخت!تارارق ىفو ءىرت فوس اك ءاهنورقي ال لاعفا ىف نيطروتم مهسفنأ ش

 ةيدج ةروص ىف اوجتحي وأ اوضراعي نا مهعسي نكي ملو .هب اوحصن امل افالخ
 اسعلا اودعو مبنأ كلذ . ناوآللا تاوف دعبو ةريخاآلا ةظحللا ىف الإ

 فاعضإ ىلا ىضفي نأ اقيلخ ناك مهوحن نم ددرت ىأو ءاهوديؤي نأب ًامدقم
 ىلا ال ةوقلا ىلإ ايف نوكنت ام جوحأ ىه ةبيصع ةظحلا ىف ةيئالثلا ةفلاخلا

 نور.دب نيمرحب هيلوي < و ه ىف هواحصنو روطاربمآلا نكي ملو . فعضلا

 نويلسيو مهماقر لوح «ةيخلا » نوعضي ءابلب اوناك امتاو ةيملاعلا برحلا ..

 ىف رح هنأ نآلا سحأ عبطلا ظيلغ ىغ رماغم ىلا لبحلا نم رخآلا فرطلا
 ةريطخ ةعبت نولمحتي اوناك اذه مهلمعب مهف . ديري ىذلا دحلا ىلا باهذلا

 . دعب امف ثدح امع
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 ازيت ليوحتل دلوتشرب تادوهجب
 قاشلا رطشلا ىلع تقفاو ايناملأ نأ ىييجيست نم دلوتشرب ملع نأ دعب

 نكمي امك ىف ةفيلك ةتباث فقتس ايناملأ نأ كلذ ىنعمو ٠ نيهجولا ىذ هئادن نم

 وهو لوألا رطشلا نع عفادي هنأ معزي دعب ل ءايرص دض هررقت نأ اسفلا
 حبصاو « هبعاتم فصن ىلع بلغت دقو نآلا تاب هنآل . ىلسلا ازيت جيانرب

 رطخلا لاصتتسا ىلع اقفاويل ازيتو خيشلا هروطاربمأ عانقا الإ هزوعيال
 وه همزتعا دق ناكىذلاو , دارنوك هلاطئتسا ىلع ضح املاط ىذلا ىرصلا

 ؟ لمعلا فيكف .. ًايئاهت هسفن

 نامضو ايراغلب بسكل مماز وسع لع !ههوددع مدنم ازيت ةسايس نإ

 ابنم. لعجو دلوتشرب اهذختا دق لقآألا لبع نينس عضب ناقلبلا ىف السلا

 وفيجا ريس ءابنأ هيف تءاج ىذلا مويلا ىلا نيلرب ىلا اهب ث عب ىتلا هتركذم ةدعاق
 لجرلاب سيل كلذ عم ازيتو . ىنرحلا دارنوك جيانرب ىلا أخ بلقني هتلعج
 ولو ىّتح بقع ىلع ًاسأر ةظحل ىف بلقت نأب ةجضانلا هئارآل حمسي ىنذلا
 برح ةراثإ نأ ةحارص ىف دلوتشرب غلبأ دقف . وفيجاريس ةيرك ةمرجب

 ملاعلا مامأ ه نييوسفلا نمصتلو « ةموئشم ةطلغ ه ننوكتل ابي رص عم هذبك

 « فورظلا ءوسأ ىف ىمظع ابرح مهئدب نع الضف مالسلا اوركع مهنأب عمجأ
 اوسنارف ىلا ازيت ىهنأ كلذك . اريثك داوتشرب ىلع رثؤي مل حولي امف هنكل

 ىلا ازين داعاملو . ابنم هرذحو روبتلا ىلع ةيوطنملا دلوتشرب ططخ فيزوج
 ىلع ًايحنم نيلرب ىلا ةهجوملا ةركذللل هتيشاح دلوتشرب فاضأ تسبادوب
 روطاربمآلا لا فيزوج اوسنارفنمةهجوملا ةيكلملا ةااسرلا عضوو « اببرض

 تعملأ ماتخلا ىف اهبكل ىلسلا ازيت جيانرب درست ةركذملاك تناكو مويلغ

 نم انصلخت اذا الإ رقتستنل سلا ناف » ابيرص لايح مزحأ لمع ىلا كلذك

 تعقو ىتلا ةبعرملا ثداوحلا دعب هناف :ناقلبلا ىف ىسايس لماعك ايبرص
 ةيأ ىف نآلا دعب ريكفتلا ىلا لييس ال هنأب ًاضيأ تنأ عنتقتس هنسوبلا ىف
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 ةيبلسلا ةسايسلا ناو ءايرصو اسعلا نيب قرفت ىلا ةموصخلل ةيبح ةيوست
 جييبلل ردصملا اذه ماد ام ةددهم لظتس ايروا كولم عيمج اهيلع ىرحب ىلا

 . « باقع الب امئاَق دارغلب ىف ىارجألا

 ةسايسلا نوئش ىف هذبك ةماه ةلاسر ثعبي نأ دلوتشرب عسي نكي لو
 اهاوخ رجلا ةرازو سيئر غلبي نأ نود روتسدللو لوصأللل اقافو ةيجراخلا

 ابنم لسرأ كلذل . هيلع قافتالا مت دق ناك ام ريوحت ىئترت تناك ىتلا ىهو

 نيلرب رفنت نا ىشخ دقف اقلطم هقرتمل اهمتوالت دعب ازيت نكل « ازيتىلا ةروص

 نأ ىهو رمالا ةقيقح رزحو ىلسلا ىيتامولبيدلا جيانربلا ىلع قيدصتلا نم

 ايرص دض ىدرحلا هلمعل ايناملا دييأتب رفظلا ىلع لمعي ناك دلوتشر
 دلو تشرب ىلا لاحلا ىف قربأف ء ابيلع قافتالا قبسمتلا « رظنلا دعب ةسايسل ه ال
 هيف لسري ناك ىذلات قولا ىف هنكل .افنآ اهنع هونملا تارابعلا فذح بلطي

 ىف مويلغ روطارمآلا ىلا لدعملا ريغ صنلا مسي ىنيجيست ناك ةيقرللا هذه

 اتجال ازيت در رظنتي نا نود باطخلاب ثعب دق ناك دلوتشرب نأف . مادستوب

 رومأ ىف نكلو ةروصلا سفنب دعب امف هكلسيس دوم ريغ كلسم ىلا كلذب
 . عقاولا رمالا نم ةدافتسالا وه كلسملا كلذو « ريثكب انأش اذه نم مظعأ
 ءارج نم هدامتعاو ليصافتلاب هلهجو هخارت ةعبطب ثحبلل هتهاركل وهف

 ةيلع لهسأ هنا ىري ماودلا ىلعذاك « رابخالا ءاقتسا ىف هرس ةبتك ىلع كلذ

 ىتلاةظحللا رمت ىتح هلوحلدجلاو هيف ثحبلابئجتيو ًالوأ ءارجالا ذختي نا
 اعونهيف لادجلانوكي فئدنعو ةلوبقم ةروصب نكم ريغ هنع لودعلا اهف بصي
 دلوتشرب دقتعا اك ناكتباثلا هفقومنع ازيت ةحرحزل ةادأ ريخو .ثيعلا نم

 ايرص عم كلسي نأ ديرت نيلرب نا ازيتل روصي نأ خاجروفو سويوهو
 ةحلاصلا ةصرفلا نم دفتست ملاذا اسغلا نأ هل نيزيو ًاعيرس ًامزاح اكلسم

 اهنأ اسمنلل ايناملا راتعا لبق ىذ نع دادزي دقق ةنهارلا ةنوآلا ىف ةحناسلا

 عفنت ال ةزجاع ةددرتم ةفيعض ةلود اهنا ىرخا ةرابعبو . فلاحتلل ”فك ريغ
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 ىهزتو اسفلا ملاصم ايناملا لفغت نا كلذ ىلع تر ياو لك ا ريثك اناملأ

 ددصلا اذه ىف مهدعاس دقو . اهفنأب اوم رثكا حبصتو لبقتسملا ىف اهيلع

 . انيف ىف ىتاملالا ريفسلا كش ريشت ضرغلا اذهل اومدختسا ىرحلاب وأ
 في زوج أوسنرف ىلا خاجروف ءاينرأ ىلع ءانب دلوتشرب لسرا هيلوي 4 ىنف

 ةفاحصلاب نيلصتملا ةيجراخلا ةرازو لاجر دحأ ابعمس ةعاشا امبغلي ازيتو

 نأ «ةيجراخلا ةرازو ىلا همالك ل قني نا هتين فو حرص ىكشريشت نا ىهو
 هذختت ىذلا رارقلا ناكام انئاك ريقحلاو لياجلا ىف ةيئانثلا ةكلمملا دب ؤتسانناملا

 ناك سمالاو . اهل ًاريخ كلذ ناك موجحلاب اسعلا تلحي املك هناو هابي رص لايح

 ول ىتحو . دخلا نم ريخ كلذك مويلاو تلعف اهنا ول مويلا نم ًاريخ نوكي
 الف ماللتنلا بادهأي كنسألاب مويلا ايرضل ةيدامملا ةذاملآلا فحصلا كحضت
 نادشيس ةيروطاربمالاو (ىناملالا)روطاربمألان اى ابيلا الييسك شللانيف عدت

 بطاخت نا ىمظع ةلود عسي سيلو .طرشالودق الب رجماو اسعلا رزأ

 ْ « . اذه نم حوضو رثك أب ىرخا ةلود

 نيلرب نم اهف قلت ىلا ةظحللا ىف خاجروف دلوشرب فلك هيلوي + ىف مث

 م“ ازيت ىلإ ربخلا غلبي نأ ناهتيو روطاربمآلا عم هيثيدحنع ىييجيست ريرقت
 . تاءارجا ىلع قيدصتلل هيلوي ٠ ءاثالثلا موي ىف داقعنالل ءارزولا سلجب اعد

 . ابيرص دض هب مايقلا ىف بغري ىذلا ىنرحلا لمعلا ىلعو هنسوبلا ىف عمقلا
 ىسئر جر يتشو | زيت نمو هنمأي ديهمتاعاتجا داوتشر بتر سلجلا دقعني نأ لبقو

 دق ناكو ًاضيأ سوبوهو كشريشت نمو . بقاعتلا ىلع اسهلاو رجلا ىقرازو

 عم برحلا ىلع نيضرحلا طشنأ نم رخآلاو  دكي املو نيلرب نم لصو
 نامرميست عم وه هثيدحب ةركذمو نييجيست ىلاسر سويوه الت دقو . ايرص
 روطاربمأألا ليمجيهفارتعاو هركش نع يكشريشتلدل وتشرب ب رعأف «لاعتوصب
 لصنت هنكل « ةقادصلاو ةدهاعملا تاطابتراو قفتملا لجلا امهفقومل ٠ ناهتيو

 . ايرص مسقت اسعلا ةين نع نامرميستل سويوه هلاق امم ةعرسب



 ا

 : ىهو ةينآالا ةلأسملا هيلوي 7 ىف ءارزولا سلجم ىلع دلوتشرب ضرع دقو
 ابلعجل ةريخالاو ىلوألا ةربلل ايرص عم ةوقلا مادختسال تقولا نحب ملأ »

 نأ نكمي ال ةمساحلا ةيرضلا هذه لثم نإ لاق مث. دحأب رارضألا نع ةزجاع
 تضفأو ةيناملآلا ةموكحلاب لصتا دف اذلو . كمتامولبي د ديهمت نود هجوت
 ناهتيو مويلغروطاربمألا دك أ ذإ ًادج ةيضرم ةجيتن ىلا نيلرب ىف تاثحابملا

 الو .ابيرص عم برح عوقو ةلاح ىف ظرش الو ديق الب ايناملأ دييأت جيفلوه
 عم قفتم اذه ىف وهو . اينامورو ايلاطيا باسح لمعي نأ بجاولا نم لازي
 نكمي ام راظتنا مث امهتراشتسا نود ةلوأ لمعلا نسحب هنأ ىلع نيلرب ةرازو
 . ضيوعت نم هابلطت نأ

 عم بر>ىلا رحي دق ابيرص عم.لاتقلا نأ ملعي -- دلوتشربىأ وهو
 ليكشت ىلإ لبقتسملا ىلإ انعلطت اذإ ىرت ةسايس عبنت ايسورلا نأ دب ءايسورلا

 تقولاىف ةكلمملا دض همادختسال اينامورىلع لمتشي ناقلبلا لود نم فلح

 اهزكرم نأ اماسح نم لفغت ال نأ اسقلا ىلع بحي هنأ هيأر نمو . بسانملا

 لاهتحا ناو امسال ًاءوس مايآلا سم ىلع دادزي نأ قيلخ هذبك ةسايس لايح
 بونجلا :فالس مش نأ نكم ًانك اس كرحت نأ نود اذه اعلا

 .دودحلا لود دعاس ىوقيف فعض ةرامأ هنأب نونامورلاو

 اسفلا ”ىدابتنأىغبني هنأ وه هلوق دلوتشريفلسأ امل ةيقطنملا ةجيتنلاو
 تناب ىتلا ةكرحلل ًادح بسانملا تقولا ىف ايرص ةبساحمب عضت ناو اهءادعأ
 « . اليحتسم نآلا دعب اذه بصي دقف لعفت مل نإ امناف اهدشأ ىلع

 ليصافت نم سوي وه هدروأ امل لقآلا ىلع اقافو كلذ ىلع ازيت در دقو ٠
 : لاقف دعب امف دلوتشرب اهلا عملأ

 ضعب تريغت دق ةلاحلا نأ ىلع دلوتشرب عم قفتم ايت ىأ  هنإ»
 فقوملو وفيجاريس ىف قيقحتلل ةجيتننكح ةريخالا مايألا ةعضب ىف ءىثلا

 اييرص عم كابتشالا لامتحا نا ىري أضيا وه هنا دك أو , ةيرصلا فحصلا



 الك

 . قفاوي نل هنكل وفيجاريس ةميرج دعب دقتعي ناك ام برقا تاب برح ىف

 حولي ام وهو ىسايس لمعب كلذل ديهملا نود موجملاب ايبرص ةتغابم ىلع أدبا
 انتا كلذ . ظحلا ءوسل نيلرب ف سودوه هركذ دقو . هيلع ةدوقعم ةينلا نا

 لكب .انيلع نوكيو ايروا ماما ًادج ءىس زكرم ىف انسفنأ عضن ةلاحلا هذه

 : ايراغلب الخ امف اهتوادعو ةيناقلللا لودلا باسح بسحن نا دكأت

 : انتدعاسم عيطتست نلف ًادج ةفيعض رضاحلا تقولا ىف ايراغلبو

 بحي هنكل بلاطملا ضعب ايرص ءاضتقا نم دب ال هنأ ىف ةحاشم الو

 هذهو بلاطملا كلتل ناعذالا مدع ةلاح ىف الإ ىنامن راذنا اهلا لسرب ال نأ

 .هتباجإ نع رجعت ال امم نوكت نأ ىلع نكلو ةيساقنوكت نأ بحب بير الب
 ا ا ا ل

 لازيال هنكل ىنرحلا لمعلا ىلع قفاوي ًاضي .أ هنأف اهل نعذت مل اذاو ؛ناقلبلاف

 ماتلا ءاضقلا ال اببرص مجح صاقتنا وه امنا انضرغ نأب هوفي نأ هجاو نم

 هنأو توم وأ ةايح برح رود اذه رقت نل ايسورلا دأ كلذ ءاهلع
 ىأ املا ةيئانثلا ةكلمملا مضت نأ ىلع اقلطم قفاوي نل رجم ةرازول سيئرك

 « . ايرص نم ءزج
 نأ لبا رع جلد ماقال قفاوت اناملأ نأ دلوتشرب هل دك أ دقو

 ْ : لاقو اذه. رثأت, نأ

 اهمجابن الوأ اايرصمجابن انك اذإ ام انل ررقتنأ اينامأن وتش نمسيل هنا ٠
 ىف برح ىف كبتشن نأ ًاتاتب ىرورضلا نم سيل هنأ ًايصخت وه هيأر نف
 بسن نأ ىغبني اينامور ىف ماعلا ىأرلا جايه ىلا رظنلاب هنأو ةنهارلا ةظحللا

 ةريبكى وق اينافلسنرت ىف قبتسن نأ ىغبني لك لبعو ءاهبناج نم موجم باسح
 ايراغلب مامضنال ظحلانسحل قيرطلا ايناملأ تدهم دقلو . نيينامورلا باهرأل
 « نراقلبلا ف ىمايسلا انلمع حاجن ىف ًايوق رضاحلا تقولا ىف لمآلا تابف
 عيطتسن ةيئالثلا ةفلاحما ىلا اهمامضنا قيقحتو ايكرتو ايراغلب عم كارتشالابو
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 عوجرلا ىلا اينامور كلذب رطضتف ابيرصو اينامور ةفك ىلع انتفك حجرن نأ
 اسنرف ةوق نأ نم ركذ للع نوكت نأب جيف ابروأ نع امأ .ةيثالثلا ةفلاحلا ىلا

 ىلع ايناملأ نأو اهديلاوم صقن ىلا رظنلاب ًاحيردت لقت اينامأ ةوق ىلا ةسنلاب

 . ايسورلا دض هبيجوت عاطتسي ام دونجلا نم ليقتسملا ىف امل رفوتيس كلذ

 زارحإ نأ ىري هنكلو طرش الو دبق الب برحلا ررقي نأ عيطتسي ال هنا

 ةليسولا وه ًايساق الالذإ اييرص لالذإ عم كلذ نم الدب ىكيتاموايد حاجب
 « . ناقلبلا ىف انتسايس حاجتاو اسفلا فقوم نيسحتل ةمئالملا

 تتبئأ دق ةريخآلا تاونسلا عضب نإ هلوقب كلذ ىلع دلوتشرب در دقو »

 اتقؤم ةكلمملا ةبه نم تعفر دق ةيكئتامولسدلا تاراصتتالا تناكنإو هنأ

 حاجتلا ال هنأف . ةيبرصلا ةيوسفلا تاقالعلاب ةقئاحلا ةداشملا تداز دق ىهف

 هاتزرحأ ىذلا الو ( كسره لاو هنسونلا مض ) مضلا ةمزأ ىف هانبصأ ىذلا

 ةباعدنم ةئشانلا ةلكشملا لح نإ : لاق .ًايدام ًاريمغت فقوملا ريغ ذق اينايلأ قلخت

 ةياعد ىهو « مزاح لحدتب الإ متي نأ نكم ال ًايساسأ الح ىربكلا ايرص

 ال وهو ءارازو مارجأ ىتح ةبرخلا اهتوق لوانتيو دارغلب اهريدت ةربدم

 نأف ىمظعلا لودلل ةيسنلا ةوقلا نع امأ ىدج اينامور نم رطخلا نأ نظي
 « . اسنرف ىف ديلاوملا صقن ىطغت ايسورلا ناكس ددع ىف ةدرطملا ةدايزلا

 حابصلا نم تماد ىبلا ةليوطلا ةشقانملا دعب مات قافتإ ىلا سلجما لصي مل

 مهقافتا نع ءازيت ادع امف ءارزولا عيمج احلالخ ىف برعأ ىتلاو رصعلا ىلا

 ةيرس ةيركسع اططخ دارنوك اهف درس دقو . دلوتشرب عم ىأرلا ىف ىقيقحلا

 بلاطملا ىلع علطي نأ ىلع ايت رصأو « ةسلجلا رضحم ىف تبثت ال نأ بلط

 عمو . عقاو أب ىرخأ ةرم هجاوي ال ىّتح احلاسرإ لبق اببرصولا هجوت ىلا

 راصتتالا نإ » : هلوق ىف ازيت ىلع دلوتشرب عم ءارزولا ةقاك قفتا دقف كلذ

 كلذلو اييرصل نيبم لالذإ ىلا ىدأ ولو ىتح هل ةميق ال هدحو ىيتامولييدلا
 اهضفر نأ ثيحب ةحادفلا نم ابيرص ىلا مدقت ىلا بلاطملا نوكت نأ بحي
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 ' .« ىركسع موجه ةيساسأ ةيوستل قيرطلا دهمب اذبو ًاعقوتم آرمأ نوكي
 دح ىلإ دوسي ةيركسعلا تادادعتسالاب قلعت, امف هيار ازبت لعج دقو

 بلاطم مدقت نأ لبق ةئبعت كلانه نوكت ال نأ ىلع اوقفاو نيرخآلا نأ

 . كاذو اذه ضفر دق نوكيو ىاهن غالب ابعبتي ةحرص
 اوسنارف ىلا هجئاتت عفريس هنأب عامتجالا ماتخ ىف دلوتشرب حرصو

 ىلا دوعي نأ اررقم ناك ىذلا ازيت نأ ديب . ىلاتلا مويلا ىف لشيإ ىف فيزوج

 ةلاعف ةروصب خيشلا روطاربمألا ىلا دلوتشرب ىبني ال نأ ىشخ تسبادوب

 نأ داوتشرب اجرف « برحلا ىلع ايرص ماغرإ دمعت دض ءارآ نم وه ىدبأ ام

 عم روطاربمآلا ىلا مدقت ةركذم هل عضي امير روطاربمألل هتلباقم رخؤي

 هتلباقملجأو اذهىلع دلوتشرب قفاو دقو « ءارزولا سلجبنع دلوتشرب ريرقت
 . هيلوي ه سيلا حابص ىلا روطاربمألل

 ىسايسلا هجيانرب باوص هيلوي م. ىف ةخرؤملا هتركذم ىف ازيت نابأ دقو

 ءارزولا سلجم عاججإ ىلا رظنلاب هنكل ايراغلب بسكل هعضو ىذلا لصألا
 حبصأ ام ىلع هتركذم نم ربك آلا بناجلا فقو قباسلا مويلا ىف هدض ىأرلا

 ايرصرلا هجوت ىتلا بلاطملا ذختت له : ىهو انيف ىف ةيرس ةلأسم رهأ كاذذإ

 اهوبق ابلع ليحتسي نأ نود ايبرص لذتف ازيت ديرب امك ةيذبملا ةركذملا لكش

 ةينب هب اضرلل ةدعتسم اسقلا نوكت اهل جالعب بلاطت ةحيرص ىواكش درستو
 ىف ايرصل ًاماع ًاماهتإ ةبلغالاو دل وتشرب ىغس !؟ بلاطملا نوكت وأ . ةصلاخ

 .ًارمأ ابيرص عم ةلجاعلا برحلا لعحي بلاق ىف ًادمع غاصي ىتاهن راذنا ةروص
 لوألا ىأرلا نع اعافد هججحت روطاربمالا ىلا ازيت ىلدأ دقو ؟ هنم رفم ال

 : لاقق سلجملا ىف لعف اك
 نآل دعتسمىإ لب تاشرحتلا هذه لك غيسأنأب ةرملاب ًابلاظم تسل قإ »

 ٠ بحي ىنأر ىف هنكل . ةلداعلا انبلاطم ضفر نم شنت برح بقاوع لمحتأ

 ذاف . ةيساق ةيكيتامولبييد ةعزه لوبقب برحلا بنجت نم ابيرص نكمت نأ



  سفنلا نع عورشملا عافدلا فقوم ذختت اننا ملاعلل ًايلج تان برحلا تعقو

 ىوطنت ال ةلدتعم ةجحل ىف ةغوصم ةركذم ابيرص ىلا مدقت نأ بجيف نذاو
  اهنأش ىف هديرن ام ةقدلاب اهف درونو ةنيعملا اناواكش اهف درسن ديدهتلا لع

 هكلت انعبتأ أكلت _رأ تلواح وأ ضرم ريغ ًاباوج اني رص تباجأ اذاف

 نم انجرخ اذاف . . . هدعوم ءاهتاب برحلا انربشو ًايئاهن اغالب بلاطملا

 ةوزخملا ملاقألا ضعب ءاطعاب ابيرص ةحاسم صاقنا نكمأ نيزئاف برحلا

 ضعب ىوس انسفنأل بلطن نأ ىغبني الف نحن امأ .اينامورو نانويلاو ايراغلبل
 ضب وعت بلاطن نأ كاذ ذإ انعسي هنا ىف ةحاشم الو . دودحلا ةمهم تاليدعت

 - ايرصتلس اذإ امأ .. . اليوط ًادمأ ايرص لع طغضلا ةصرف انل حيي ىرح .

 اهعجارت لحجبت الو ةين صولخم هلبقن الح اذه نوكي نأ بجيف بلاطملاب
 « . اليحتسم

 هديريام ًاقلطم نكي مل هيلع ضحب ازيت ناكىذلا نكمملا ىلسلا لحلا اذه

 نم ةدافتسالا ىرخأ ةرم لواخل انيف ازيت رداغ ىتح رظنتا دقو . دلوتشر

 : هيلوب م ىف ازيت ىلإ باتك ىف معزف ايناملأ فقوم

 نيلرب نم ةيقرب قلت هنا ىنذلبأ نأ دعب دكي املو قرداغ ىكشريشت نأ

 موقت نأ رظتنت نيلرب نأ ديك أت لكب انه نلعي نأب هروطاربمأ اهف هفلكي
 انتيرض هجون نأ نود ةصرفلا هذه انتلفأ اذإ اننأو ايرص دض لمعب اسفلا

 ريغ لاق أم نيب نم ريفسلا لاق دقو . . . اناملأ ىف ًاموهفم اذه انلمع نوكي نلف

 هنأب ايناملأ ىف ريس ايرص وحن انبناج نم لهاست ىأ نأ ىري هنإ كلذ
 ىفو ةيثالثلا ةفلاحما ىف انفقوم ىف لعف در هل نوكحي دق فعضلاب فارتعا
 . هلبقتسملا انناملأ ةساسم

 رثؤت نأ نكمي ثيحب ةيمهألا نم ىل حولت ىكشريشت نم لاوقآلا هذهو ه
 تدجو اذاكوجرأ نأو لالا ىفاهم ًالع كطيحأ نأ تيبحأ اذلو كئارآ ىف

 نوكأ ثيح لشيا ىف ىنعملا اذهب ةيرفش ةيقري ”ىلا ثعبت نأ آبسانم كلذ
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 .٠ روطاربمالا ةلالج ىلا كيأرب ىلدأ نأ ئعسيف احابص ًادغ

 كلذ ىلعو هيلا بلط ام ةيقربلاب ثعبي لف اذهب رثأتي مل ازيت نأ رهاظلاو
 دلوتشرب ناك ناو هيلوي ٠١ ىف ىكشريشت ريرقت نم ملعنس اك دلوتشرب حجني مل

 بلاطم ميدقت لع فيزوج اوسنرف قيدصت ليع لصحيل لشيإ ىلا بهذ دق

 : ريرقتلا كيلاو « ليحتسملا نم احلوبق نوكي ه ايبرص ىلا
 ايرص دض لمعلل نيتتكمملا نيتقيرطلا ىلع روطاربمألا ريزولا علطأ ه

 ةلازا نكمملا نم هنا هتلالج ىأر نم ٍناكف ءانه ألا امه قلعتي ام امهو

 هيجوتب لئاقلا ىأرلا ىلا ماع هجوب ليمب هتلالج نكل . امهنيب مئاقلا نيابتلا

 اذه لثم ايازم ركني ال دلوتشرب تنوكلاو اي رص ىلا ةحررص بلاطم
 اسمنلل ةلاكو ءاشنا ىرخأ ءايشأ نمض بلطي نأ حصي هنا ىريو ... ءارجالا

 ىلع فرشتو ىربكلا ايرص ةياعد لامعأ كانه نم بقارت دارغلب ىف رجماو

 نوكت نأ ىغبني هنأو , ةرماؤملا ىف نيعلاضلا نيفظوملا تفرو تايعملا لح

 ةلهألا هذه ىتحو . ةعاس 4م امبر ؛ نك ام رصقأ باوجلل ةاطحملا ةلهملا

 اذاف . غروبسرطي ناس نم تاملعت دارغلب قلتت نآل ديكأتلاب نكت ةريصقلا

 اذلو « ًادبأ هب بحريال ه الح اذه اهلوبقنوكيسف بلاطملا عيمج ايرص تلبق
 ةلاحتسالا لك ليحتسملا نم لعجب اغوص هبلاطم غوص ةيفيك ىف ركفي وهف
 . اهلبقت نأ ايبرص ىلع

 رذعتملا نم لعجب هناآل ازيت تنوكلافقوم نم ًاريخأ ريزولا اكش دقو »

 كواس بوجوب ازيت تنوكلا كسمتسيو . اييرص دض مزاح لمع ذاختا هيلع

 هذه لثم تمادام ًامتالم نوكي ال داكي اذه نكل . هيلع رابغ ال كلسم

 « . ايرصك مصخ لايح ةصاخمو عازن لح ةلودلاب ةقلعتملا ةماحلا ملاصملا

 فيزوج اوسنرف ةقفاوم ىلع الصاح هيلوي + ىف دلوتشرب ناك اذكهو .
 ىلع ال اييرص ىلا بلاطملا ضعب ميدقت بوجوب ةلئاقلا ةركفلا ىلع ازيتو

 ' .٠ هلوبق اليحتسم نوكي نأ هغوص ىف دمعتي ىتاهن راذنا ةروص ىف نوكت نأ



 سمو

 غلبأ دقف , ىناثلا ضرغلا اذه قيقحتل ءافخلا ىف لمعي ثبل دقف كلذ عمو

 ني ل اولا ا
 : ايئاهن ةقيثولا عضو هيف متي نأ لمأي وهو

 ايبرص ىلا هجويسام مهأ نأ وه مويلا هلوعي نأ دلوتشرب عضل ىذلاو »

 ةسايس نع ايرص لودع ةيعسر ةفصب كلملا نلعي نأب اهتبلاطموه بلاطم نم

 نا ًايناث ؛ شيجلل روشنم ةفصب نالعالا اذه ردصي نأو «ىربكلا ايرص »

 اذه ذيفنت لع فارشألا ىلوتي ًابتكم ابلبق نم رجياو اسعلا ةموكح ءىثنت
 عب رأك نكمي ام رصقأ ةركذملا هذه ىلع درلا ةلبم نوكت نأو ؛ ةقدب ميرصتلا

 . لاحلا ىف اهشيج تأبع ضرم ريغ درلا نا انيف تأر اذاف !. ةعاس نيرشعو

 هبلوي ١؟ق خروملا رثزبو رب رقت

 لالخ ىف ًامئاق نيلربو انيف انلك ىف اييرص دض هب مايقلا حرتقي لمع لك ناك

 نأب عانتقالا ىلع دنانيدرف ستتارف لتقم اولت نيذللا نيلوآألا نيعوبسألا
 ةماقالو « . دارغابب ابطوخ لصتت ًانسح ًارييدت ةريدم ةرماّوِم ةجيننةمب رجلا»

 ةرازول ىناضق راشتسم وهو ءرنزيو روتكدلا دلوتش درب ثعب كلذ ىلع ليلدلا

 رنزيوناكو . ناكملا ىلع ةلأسملا ىرحتيل هيلوي ١١ ىف وفمجاريسملا ةججراخلا

 اهيلع موقي ىتلا مهتلا ىوس ابيرص ىلا هجوي نأ ديري ال ًاظفاحم ًارذح ًايماحم
 نا هل دبال ناك املو . ءاضقلا ةحاس ىف صيحمنلل دمصتو قئاثولاب ليلدلا

 ملي مل هناف وفيجاريس ىف امهيضقي نيتليلو نيموي ىفو لي ىلع هتدام صحفي
 . دارغلب ىف ةرماؤملا اهب تربد ىلا ةقيرطلا نع نآلا هملعن امم ريسيلا رزنلاب الا

 ةيمسرلاة ب رصلا تالاكولا نيبنواعتلا عنم : ةلدأن م هعمجام ىلع ءانب ىأترا دقو
 زئاباشفف دودحلا ئظوم تفرو دودحلا ربع عئاضبلاو صاخشألا بيرهت ىلع

 شتسوكناتو شنقوناجيس ة؟ احعونيعلاضلا كرامجانظومكلذكو اكينزولو

 نم ةروص ىلع ًاضيأ كيرويتوب لارنجلا ةررإو دوتكالا علطا دقو



 ا منع

 نع ةرابملا ةيلوئسملا نم ةيرصلا ةموكسحلا ىلخي دلوتشرب ىلا اهب ثعب ةبقرب
 كي.رويتوب ىأرف .اسفلاب ةراضلا جيبهتلا ةلمحنم اهلخم مل نإو وفيجاريس ةميرج

 ىضفي دارنوكىلا لاحلا ىف بتكف اهفف ىلاغم ريرقتلا اذه ىف ةظفاحملا ةعزنلا نأ

 ًادج برقأ « ءادوسلا ديلا , لامعأ نمنآلا لعن 5« تناكو وه هتاءايتراب هيلأ .

 ملام هبصنم ىف ءاقبلا ةيلوتسم ىلوتي نأ نكمي ال هنا نلعأ مث . ةقيقحلا ىلإ
 ةيفاك تسيل رنزيو اهآترا ىلاك تايلط ناف , ةمراصت اءارجا لاحلا ىف ذختت
 شيجلا كلذب ىنعيو جيبهتلا اذه لكءارو ةمئاقلا ةلآلا قحس ىرورضلا نمو
 ةيبرصلا ةموكسلا هملعت ملول عقيال نأ ًاقيلخ اذه لكن اك دقو ٠ . ىرصلا

 « .هيلع عجشتو لب هقيطتو
 هتسوبلا ىف ةليوطلا كيروبتوي ةماقإ اهززعت تناك ىنلا ءارالا هذهو

 ةرازو وفظومو دلو تشر, ناكامل ةقباطم رثك أ تناك ايبرصب قيثولا هلاصتاو
 ترا دحر, ةظاححلا هي اقل ةزيوولارا ريكا لور ةكرشلا
 امف حولي هنكل ؛ايب رصل ابنلا راذنالا ىف رنزيو اهآئرا ىتلا ةثالثلا بلاطملا
 اءعافتتا هب عفتني مل وه وأ اليلق الا هريرقتب عفتي مل داوتشرب نأ كلذ ادع
 ىذلا ةلدآلا فلم عضوو داوملا صحفب لغتشي رئزيو كرت دقو . ًارشابم
 نابغرب كيرويتوبو دارنوك ناك ىتلا ةطخلا كلت ف ىضمو لودلا ىلا مدقي

 . ةيلحم ةعنام برح ىف ايرص عم لوخدلا ىهو أ,يف

 از ليوحت
 هتضراعم نع لودعلاب ازيت عانقا ىلا ًايئاهن دلوتشرب قفو هيلوي ١4 ىف

 امل ناعذالا نم دب هل نكي مل هنكل . ةزيجو ةلهم ىذ ىثاهن غالب لاسرا ىف

 غالبلا مدقي نأ لبق ءارزولا سلجم قفاوي نأ وهو هبلط ىلع رصي ازيت ناك
 ةفيفطلا تاريوحتلا ضعب ادع امف اسملا نا ه : هادؤمىسر رارق ىلع ىنابنلا
 . « ضارأ ىلع لوصحلا ىلا اييرص عم برحلاءارو نم ىعست ال دودحلا ىف



 ا ماب

 ..نود ةلوليحلاو ةصاخلا رجلا ملاصم ازيت هربتعي ام نيمأت هب داري رارق وهو

 غالبلا مدقي الأ ررقت كلذك . لودلا لخدت عنمو ضيوعتب ايلاطيا ةبلاطم

 ناك دلوتشرب نآل . ايسورلا رداغ هيراكناوي نأ نم دك أتلا دعب الا ىتابنلا
 .ةيسنرفلاةير وهما سيئرب هيف لفتحي تقويف اذبك ءارجاذاختا رسفي نأ » ىشخي

 نأك كلذك « . هبنجتت نأ بحنام وهو ةيسايس ةناها هنأب رصيقلا لع فيضك

 رصصيقلا اهيف» عقي ىلا ةظحللاىف دارغلب ديدهت ىأرلا لطخنم نوكي نأ ىثخم
 هب راكناوب نيضرخملا 5” تحت رذحلا فوبوزاسو مالسلل بحملاو ددرملا

 باخنآلاو ءاينابمشلا» ريثأت تحتنىهو ايسورلا نآل « .ةرشابم ىسلوفزياو
 ىسنرفلا سيئرلا بصعت نم اهطوحب امي ةقيقح ةراحلا ةيسورلا ةيسنرفلا

 جيراتلا لدب نأ دعبف . ًايركسع لخدتت نأ الوقين قودنارغلاو ىكسلوفزياو
 ةعاسلا لبق دارغلب ىف تابنلا غالبلا مدقي ىل اذإ هنا اريخأ ررقت تارم ةدع

 اال غروبسرطب ناس ىلإ ربخلا لصي نلف هيلوي 70 سينا ءاسم نم ةسماخلا

 .نع نيديعب احبصأو قيطلبلا نكم ابكر دق ىتايفيفو هيراكناوب نوكي نا دعب

 نييسورلا رومالا ةالوب لاصتالا

 .لوخدلا ةركف ىلعو ىتابن غالب ميدقت ىلع قفاوو هبأر ازين ريغ اذاملف

 .قيقحتلا ىلع اذه فرعن نأ عيطتسنال اننإ ؟اييرص عم ةيلحم برح ىف الجاع
 .بتك دقلف . كلذب ةقالع ةيناملآلا « ةلتعلل ه داوتشرب مادختسال نأ مجارلاو

 نيفظوملا ضءب ناكح انني ؛ ربشأ ةعضيب اذه بقع ىكشريشت ىلا ازمت
 دقل ه : لوقي «برحلا ةعبت ىلع مهنيب امف نونحاشتي ناملآلاو نييوسفلا

 رثأ ىلعو . اييرص دض انلمع ىلع مدقت نأ لبق حصنلا اهلأسن ايناملأ ىلا انهجوت

 .ةحلاص ةرضاحلا ةلاحلا ريتعت ابنا اهنالعاو رشابملا ةيناملألا ةموكحلا عيجشت

 اذهف « . دارغلب ىلا انتركذم انمدق ًارطخ ماياألا مم ىلع دادزي زكرم ةيوسنل

 ايناملأ فقوم هنأب ازتتل ماودلا ىلع هروصي دلوتشرب ناكاموه انيأر اك

 . ةيئاهن ةفصب باسحلا ابيرص ةشقانل ةنهارلا ةظحللا زابنتال هب عرذتي ناكامو



 ل خال

 وهو هنم مغرلا ىلع هيأر ريبغت ىلع ازيت لح ىوقأ اريثأت كلانه نأ ىلع

 . ادغ اهؤادعأ الدني فوسف نآلا اسقلا لمعت مل اذا هنأب هعانتقا ديازت

 دلوتشرب ديدرت وه ازين ىأر تريغ ىتلا لماوعلا نم رخآ مساح لماعو

 ىيتامولبيدلا قيرطلا ىف بنجتت نأ بحي ه هنأب لئاقلا ىركسعلا دارنوك ىأرل

 ىف انلعجم ةيركسع تاءارجا ذاختال آتقو ودعلا بسكي نأ هنأش نم ام لك

 ولتي ةيكتامولبيد تاءارجا ةلسلس ىف ذخأت وأ أطابتت نأك ء« نسح ريغ كرم

 اوسنرف دلوتشرب غلبأ اك  ازيت تنوكلا لدع اذكهو « .اضعب اهضعب

 ىذ ىاهن غالب لاسرا ىف ةضراعملا نع « هيلوي ١4 عامتجا بقع فيزوج

 ءاطب الا اهرحب نأ نكمي ىلا ةيركسعلا بعاصملا هل نابأ ذإ دعب ةزبجو ةلهم

 . لمعلا ىف

 هلاسرإ ضرتعت تناك ىلا ةيسيئرلا تابقعلا ىلع دلوتشرب بلغت كلذب.

 بلاطملا ةغيص عضوت ملو . هل نعذت نأ رظنتي نكي مل اببرص ىلا ًايئاهن اغالب
 كلذ ءاسم ىف قشريشت دعو دلوتشرب نكل . هيلوي ١ عامتجا ىف طبضلاب

 ىف دقعتي ءارزولا سلجم ناث عامتجا ىف ةغيصلا هذه عضو درجعمأ هنأب مويلأ

 ىلع ضرعت نأ لبق ىتح ادج ةيرس ةفصب اهنم ةروص ىلع هعلطيس هيلوي 1
 م اذه هدعو زجني مل دلوتش نت نأ ديب : ايلع قيدصتل ظووج اووف

 وهو ةيجراخلا ةرازو ىريتركس دحأ هعمو داوتشرب ذخأ ءانثالا كلت ىف

 . ىقابنلا غالبلا ةغيص لاحلا ف عضي نيلوسوم نورابلا

 ىرحجين نأ مايآلا كلت ىف رظنني دلوتشربو عضوي ىتاهنلا غالبلا ناك اهني

 تايوتحم متكت ليبس ىف دهج لك لذبي ناكاهارجب ايسورلل هيراكناوب ةرايزا

 جئاتتلا فرعي امير رظنتي ناك هنأ معزف .اهنم ءىش برست مدعو غالبلا



 ا

 ,. ١ .اكيش ايرص نم بلطي نأ لبق وفيجاريس ىف ةمئاقلاتايرحتلل ةيئابنلا

 رداغي نأ ربد ةيقيقحلا هضارغأ ىف بايترا لك دلوتشرب ددبي ىلو '

 , ةزاجأ ىف اناك ول اك انيف اهتيرح ريزوو اسْفلا برح ناكرأ ةئيه سيئر

 اءاوطن ١ رثك أ ةجحل مهئيداجأ ىف نيبرجملا نيبوسملا نيفظوملا ةفاك لمعتساو

 |يدافتةداتعملاةيعوبسألا هتالباقم كلذقوف دلوتشرب ىغلأو . ةملاسملاو لسلا ىلع

 ءادتعا ثداح ىف ثحبلا نع كسمأو : ةكبرم ةلئسأ نم هيلا هجوي نأ نكم ام

 تاشقانم تثدح دق كلذ عم تناك اذاف . ةينجألا لودلا ىلثمت عم وفيجاريس

 ىف بيرلاو فواخلا عيمج دل نأ ااش نم ناك دقف ةيجراخلا ةرازو ىف

 ةيجراخلا ةرازو وفظوم ناك دقو . اريطخ ًاءارجا اببرصل اسقلا تيدبت'

 ةنسوبلا ىف ةيراجلا تايرحتلا تيثت امدرجمب ام ءارجا ذاختا بوجوب نوملسي

 تقولا سفن ىف ليق هنكل . وفيجار يس ةبرجو دارغلب نيب ةقالع كلانه نأ

 ريفسلا نيمود ثعب دقو . قلق ىأ ريش, كبحت نوكي را ءارجالا اذه نإ

 ةقاعمل رجناو اسفلا ةموكح اهلطت ىتلا بلاطملا نإ ٠» لوي انيف ىف ىسرفلا

 هلبقت ام سيلوبلا لع فارشالاو ةرطيسلل تانامض ىلع لوصحللو نيدتعملا

 دقو . لبقتس اهنأ شتقونافوج ىأر نمو . حولي امف نييببرصلا ةمارك

 ىلع هسفن نطوي هنكل ىلس لح ىلا لوصولاىف هتبغر نع شتشاب برعأ
 . « ةماتلا ةمواقملا

 ىف ةلاحلا نع ارارم خاجروف عمانيف ىف ايسورلا ريفس وكييش ثدحتو

 ىراباست هربخأ دقو . اسفلا تاين ةقيقح نيبتسي نأ عطتسي ملف دلوتشرب ةببغ

 بابسأل كاذذإ انيف ىف ادوجوم ناكو غروبسرطب ناس ىرجيلاو اسفلا ريفس

 نلو ةملاسملا ىلع ًايوطنم نوكسس دارغلب ىف ذختيس ىذلا ءارجالا نأ ةنلئاع

 نأ ةنئمطملا تاحاضيالا هذه ءارج نم ناكف . ءايتسإ ىأ اسورلل ببسي

 مايألا لالخ ىف انيف ف ارضاح نكي ملو ايسورلا ىلا ةهزن ىف وكيش رفاس
 . تلح ام ناعرس ىتلا ةمزاللل ىلوآلا



 هدم عوامل

 دنع هنأ هيلوي ١١ ىف ىرحم فحصل لزيج نورابلا دك أدارغلب ىفو
 بناج مظعأ ىلع تاءارجا ذختنس ه وفيجاريس ىف ىراجلا قيقحتلا ىبتني ام

 كلذ بقعو .« ةيعرملا ةيكتامواميدلا ةيلودلا لوصألا دودح ىفو نيللا نم

 اييرص ىلع طغضلا ذبح ال ًايصخش ه هنأ ىزيلجنالا هليمز ريخأ عوبسأب
 ةنأ ذاختال ةدعتسم ةييرصلا ةموكحلا نأب عنتقم هنأ مادام بحي ام رثكأ

 ةرظن ةلاحلا ىلا رظني ال كلذل وهو لقعت ىف بلطت #نرأ نكمي تاءارجا

 ىذلاو نيببرصلا تقمب ىذلا لارتجلا وه اذه لزيج ناف كلذ عمو « مئاشتملا
 باقثلا نم قرتحي دوع ءاقلا ةءاثم رهشأ ةعضبب اذه لبق دارغلب ىف هنيمعت ناك

 ماتخ ىف هيلوب ١١ ىف دلوتشر» ىلا بتك ىذلا هسفن وهو . دوراب نزخم ىف

 ودعلا قحح » وه لمعي ام ريخ نأب هعانتقا نع برعي ايبرص ىلع ةيرس ةلمح
 ةصقانلا .تاءارجالا ناف . ةمزالا ىنس دعب .ودحلا اسمنلل مت انددبم ىذلا
 دساف ضارت ىلا ةئابنلا ىف لوصولا مث ةليوطلا تاضوافملاو بلاطملا مدقتو

 اهزكرم ىلاو ابيرص ىف رجماو اسفلا ةبيه ىلا هجوت نأ نكمب ةبرض ىبقأ وه
 «.ادوأ ىف

 .باصعأ ريدخت ىف نوعسي هوفظومو دلوتشر. ناك ىلافيكملا شغلا اذهب
 . ةيكيتاموليدلاةلبنقلارجفنت نأ لبق ةنيتامطلاب بذاكر وعش ىلا اهفرصو ابروأ

 نأ ةجرد ىلا هذه هتادوهجم ىف ًاقفوم نكي مل دلوتشر. ناف كلذ عمو
 هف ترشن ىلا ةنولملا بتكلا تمعز اي ةيقيقحلا هتان ىف اروأ عدخم

 .ناكمالا ردقب برحلا ةيادبىف ءافلحلا لودو ابيرص تدبتجا دقق . ١9494 ةنس

 فرمان ناظر هرق لع ادع يرسل اننا هك دنا ساطلا و
 ىف باترت تناك ىمظعلا ايناطيرب نأ ؛ةروشنملا قئاثولا ثدحأ نم نآلا

 نيفيا قرأ دقف . هاه لح نك اهراكا اتضندتو دلوتشرب تان '

 ٠ : لوقي ىارغ دراودا ريسلا ىلا هيلوب 1+ ىف انيث ىف ىزالجنالا
 ابيلا بسني ثيح ةبيرصلا ةموكحلل دعب ماهنالا نم اعون كلانه نإ »
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 ماهتالا اذه ىنييسو . قودنارغلا لايتغا ىلا تضفأ ىتلا ةرماؤملا ىف كارتشالا
 بلاطتس ةبيرصلا ةموكحلا نأ ىتلبم لوقيو .وفيجار يس ةمكحم تاءارجا لع

 نأو ةيضوفلاو ةيموقلا ةاعدلا حامج مبكل ةنيعم ةدودح تاءارجا ذاختا

 ىلع رصتس ىه لب اييرص عم درو ذخأ ىف لخدت نل رجماو اسفلا ةموكح
 نإ لاقيو . ةوقلا مادختسا ىلا أجاتف وأ طرش الو دبق الب لجاعلا ناعذالا

 فطعتس ايروأ ةيقب نأ نوتظملاو . ةقفاوملا لككلسملا اذهلع ةقفاوم ايناملا

 ريك أ نوكي ًافقوم لبقتسملا ىف ايبرص فقت نأب بلاطتو رجملاو اسفلا ىلع
 . . . . ناعذالا ىلع ءاوطنا

 ىف نيديلا ةفوتكم فقت نأ رظنتي له ايسورلا نع ىغلبم تلأس دقو »

 ىف بغرت نل ايسورلا نأ نظي هنا لاقف ايرص عم فنعلا مادختسا ةلاح

 لاح لك ىلع ولغت نل رجلاو اسفلا نأ ىلع ىرخألا سانجاللا نم ةلتقلا ةبامح

 ىأ تقاطأ ىه اذا ىمظع ةلودك اهزكرم رسختسو :لاق . حئاتتلاب أبعت الف

 . « برصلا ةيحان نم رخآ ثيبع

 « غ روبسرطب ناسف وهو هيلوب 7١ ىف هيراكناوب سيئرلا ىلوت كلذكو
 ىوسغلا ريفسلا رذني نأ « « ةبرض هبجوتل دعتست اسفقلا نأ ٠ هداقتعا ناكو

 بعشلا نأ ١» وهو ىزغم اذ الوق هل لاقف ًاساق ًانشخ ًاراذنا ىرتس اك

 ديري ناكو . « ايسورلا ةفيلح اسنرفو نيييرصلل ًادج ممح قيدص ىسورلا
 عيجشتو , هلعف طبضلاب ىوتتي دلوتشر ناك أم لعفت الأ ىلع املا لمح

 . ايرص ديبأت ىف تابثلا لع فونوزاس
 ىف هدعت انيف تناكام ضعبي تملأ دق تناك ايلاطيا نأ ًاضيأ حوليو

 مجحت ال اعلا نأ سحب »غرو يسر طبناس ىف ىلاطي الا ريفسلا ناكذا « ءافخلا

 ايسورلل هيلوب1ىف ممصنف « هيف عوجرلا بعصي اييرص وحن ءارجا ذاختا نع
 ةمالس ىلع افلا بناج نم ءادتعا ىأ لمتحت نل ايسورلا نأب هانيف رذنت نأب
 ةلاطيالا ةرافسلا ىف راشتسم غلبأ هيلوب ,م ءاسم ىفو « , اهلالقتساو ايرص
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 ايرص ىلا مويلا مدقتس. رجملاو امفلا نأ ١ قيقحتلا ىلع ىكستبورت سنربلا
 . « ةرملاب هلوبق نكمي ال ايئاهن اغالب

 ايئاهن غالبلا غوص
 اك« ةلبمملا ةركذملا وأ ىابنلا غالبلل ةطوبضملا صوصنلا تضرع دقل

 0 ١ ه.ىف دقعتا ناث ىرازوسلجم ىلع .زاجلا ليبس لع تيمس

 وتشر لزنع ًاحابص ةرشاعلا ةعاسلا ىف عامجالا دقع ةيرسلل ةفعاضمو

 د اورضح نم لبقأ دقو . ةجراخلا ةرازو ىف دقعني نأ نم الدب

 ىلا ازمت ءىجب رسفو .« ةموقرملا ريغ ةيمسرلا مجارايس لدب ةيداع تارايس

 ءانالاب ردج ريسفت ل

 7-5 0 داعو .رابخآلا ىلا شطعتي ًادقعنم لازب ال ناك ى رجلا سلجا نآل

 . هنبا ضرم ءارج نم هنإ كلذ ريسفت ىف لبقو لحي ىلع ةرايط ىف ةماعلا ىلا

 ىلا كرتشملا ىرازولا سلجملا ( دلوتشرب ) سيئرلا وعدي نأ لبقو ٠

 ايبرص ىلا لسرت ىلا ةركحذملا ةغيص ىف ةيمسر ريغ ةشقانم ترج ةلوادملا

 ىلع ةقفاوملا بلطو سلجملا سيئرلا حنتفا ذئدنعو . ىتاهنلا اهصن عضوو

 موي ءاسم ىف ةسماخلا ةعاسلا ىلاوح ةبيرصلا ةموكسحلا ىلا ةركذملا مدقت

 ةعاسلا ىف ةعاسلا نيعبرآلاو ىناغلا ةلهم ءاضقنا دعب رسيتيل هيلوب مم سيخلا

 نيب اليل ةئبعتلاب رماوآألا لاسرا هيلوي »ه تبسلا موي ءاسم رم ةسماخلا

 .نأ مجارلا نم سيل هنأ دلوتشرب تنوكلا ىأر ىف ناكو .دحالاو تبسلا

 . ةيسنرفلا ةيروبملا سيئر ليخر لبق هيلع انمدقأ ام غروبسرطب ناس فرعت
 انيعار دق نحن ذإ ًاريبك ًاريض هيف ىرب ال هناف اذه ثدح اذا ىّتح هنأ لع

 هناف ىرخأ ةهج نمو . ةرايزلا ىبتنت نأ ىلا انراظنتاب ةيفاك ةاعارم ةلماجما
 خلجات ىأ قدةعزاتملا 1ك لضاستنأ قلختك انرايدعا اسم

 تبرست دق انئاين نع رابخألاو نوقلقي نيلرب ىف اوذخأ دق اوناكمهنال
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 اهف بغري ال ثداوح ةعبت هقتاع ىلع ذخأي نل هنا ىتح.. همور ىلا لعفلاب
 ْ * , "كلذ نم رثك أ ةلأسملا ليجأت رمألا ىضتقا اذإ

 .تايلمعلا نع نايبب برحلا ناكرأ ةئيه سيئر دارنوك ىلدأ نأ دعبو
 .نم عي وزغ وأ نتف ةنأ نم اينافلننارت ةمالس ىلع ازمت نأمطاو ةيركسعلا

 .سلجملا نلعينأ وهو هيلوب ١4 .ق هادنأ ىذلا هبلط ازمت ددج ءاينامور بناج

 * اا لم سدت ناب لسع ان ايوهن اع اسْفلا لمع نا ٠ : ءارآلا عامجاب

 تاما هضتف اجدع ريحا حسا ادع امف اسعلا فنراو متتفلا

 ظحالف « . ةيرصلا ىضارألا نم ةعقب ةبأ مض ىف بغرت ال ةكجتارتسا

 : « هنيعب ظفحت » عم اذه لبقي امنا هنا دلوتشر

 .نم ًاضرأ مضت نأ اهل ىغبني ال اييرص ىلع اسفلا راصتنا ةلاح ىف هناف »

 . ًارطخ كلذ دعب مبصت ال ثيح اهمجح صاقن | ىلإ ىعست اهنكلو اهضارأ

 .نانويلاو ايراغلب ىلا ايرص ىضارأ نم هؤاطعا نكمب ام رثك أ ءاطءاب كلذو

 ,ليحتسيال دقو «ناقلبلا ىف ةلاحلا ريختتدقف .أضيأ اينامور نم عنامالو اينابلاو

 ةموكح نايتألاو ايفوص ىف ةمئاق نوكتىتلا ةرازولا بلق ىف ايسورلا مجنت نأ
 .بجب ةيجراخلا ةسايسلا نع لوئسملا صخشلا هرابتعاب وهو . اسمنلل ةداعم

 .فورظل برحلا ةياهن ىف .ىث مض ىلإ رارطضالا ناكمال آباسح بسح نأ
 .لاوحالا نمريخ دودحلا ىلع دوست نأ ديرن انك اذا اذه » َكاذ ذإ ةمئاقنوكت

 « . رضاحلا تقولا ىف ةدئاسلا

 .ةمآل ىلعلا ىننلا نأ ىلإ ةيوسقلا ةرازولا سيئر جرس تنوكلا راشأو

 اليدعت دودحلا لدعت نرأ» » عنمب ال ةيبرصلا ىضارالا نم ءىش مضا ةب

 طاقسأب كلذو اسعلاب اهطبري زكرم ىف اييرص لعجت نأ » وأ « ايكيجيتارتسا

 « . ةحلاص ىرخأ ةليسو ةيأب وأ ىركسع قافتاب وأ ةكلاملا ةرسآلا

 هيلوي ١5 ىف ةرازولا سلجم ةدلح رضحم *
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 ىذلا طرشلا عم ةيرجلا ةموكحلا نعو هسفن نع كلذ عم ازت قفاو دقو

 : وهو ىلب ام ىلع رثآلا ىلع اوعمجأف , عامجالاب هبلط لوبق وهو هنع لوحتي ملا
 ةكلمملا نأب ةينجآلا لودلل حيرصت ردصي برحلا ىف ءدبلا رثألع هنا »

 رارقلا اذه نكل برصلا ةكلم اهيلا مضتنأ ىونت الو ًاحتف برحلاب ىغبت ال
 مزاللاليدعتلا ةيكجيتارتسالا ةهجولا نم دودحلا ليدعت لاحلا ةعيبطب عنمب ال

 !ةانيج ندب لاولخا أ نأ يرخأ لود ةحلطل ايردم تلازم ضيض وأ

 « . ًايرورض ىر. دق ام وهو ةنقؤم ةفصب
 اق لاا ير اف ودلال قط نأب رطل طاق رالا اذه

 ادلوتشر. اهزجني ل ىلا دوعولا نيب نم ناك ابيرصص ىضارأ ىف اسمنلل
 هيف صالخالا مدع ناك ًايئاهن يرصتلا اذه ىطعأ ام دنع ىح هناف . ىرتس.
 اهادبأ ىلا ةظحالملا نمو ءارزو ةدع اهم ىلدأ ىلا تاظفحتلا كلت نم ًارهاظ»

 « ًاتسح ه : لاق ذإ سلجملا عامجا نم ناجراخ امهو ةيبرحلا ريزول دارنوك
 ايلف ةنهارلا ةلاخلا نع ثدحتت ناقلباا برح لبق لودلا تناكدقل . ىرنس

 6٠ اهل دحأ ثرتكي مل برحلا تبتتا.

 ةبمدارخلب ىف لزيج ىلإ هيلوب 8. وهو ىلاتلا مويلا ىف ةركذملا تلسرأو

 . 76 سينا موب ىف ةيرصلا ةموكحلا ىلإ اهمدقتب تاملعت اهعمو لوسر.

 اسفلا ءارغس ىلإ ٠ . ةماتلا ةيرسلا متاخ اهيلعو . هيلوي ٠ ىف ًاضيأ تلسرأ دقو

 ىلإو ةناتسالاو 006 ناسو ندنلو سيرابو همورو نيلرب ىف رجملاو

 . ءالؤه رم لك ىمعأ دقو . ةيمهأ تاطالبلا هذه نود وه ام ىف اهئارزو.

 ًاد.تعم نوكي ىلا ةموك-حلا هيلو ع هع حابص ىف غلي نأب ةسانملا تاملعتلا

 ىلدي نأو «ةقباسلا ةللللا ىف ايرص ىلإ تمدق دق نوكت ىلا « ةركذملا » املا

 سوص انو نأ تالاكل نضع قدي نأو ة وسلا ةيضقلا ةلادع جف ناب“

 لوداا فرصت تحت دوجوم ابيرص دض ةيوسهلا ةيضقلا ليصافت لماك
 . هيلع عالطالل.
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 .هتقفاوم وأ فيزوج اوسنرف ملع نود قابنلا غالبلاب دلو تشرب ثعب دقا
 « ةركذملا » نأ غلبأ دق ناكو لشيإ ىف ًايئاغ ناك ىذلا شيمثلا روطاربمأألا ناف

 كلذ دعب ابنع عمسي ملء هيلو ١4 ىف دقعنت ءارزولا سلجم ةساجف ىوستس

 درلاب دلوتشرب رداب دقو . اهيف مث امع لأسي هيلوي 7٠١ ىف قربأ مث نمو ًائيش
 اهلمحيسو ةرضاح نآلا اهنكسلاو (!) هيلوي 14 ىف ابنم غارفلا نكمي مل هنأب

 ةلباقمب ىظحيل هيلوي ٠١ ىلاتلا مويلا حابص ىف لصيف وه امأ . لشيإىلا لوسر
 اهب ىلدأ دق ناك امبر ىلا تاخاضيالا لجسني ام ةمث سيلو . روطارسألا

 قربأ ام الا مبللا ءاثالثلا ةحيبص ترج ىتلا ةلباقملا هذه ىف فيزوج او.نرفل

 هتلالج رقأ دقل ه : وهو انيف ىف ويشثتام نورابلا هسوؤرم ىلا اهئاهتتا دنع هب ..
 غلبت نأ كوجرأف . ريبغت نود لودلا ىلاو اييرص ىلا ةمدقملا ةركذملا صن

 هنثأل دغلا ةحيبص لبق ةركذملا ىطعي نأ نكمب ال هنا ىكشريشت ايناملأ ريفس

 داوتشرب فلخأ ملو ؟ بذكلا اذه اذالف « . تاحيحصت ضعب ايف ىرجيس

 ةركذملا صن غلب نأوهو مايأ ةعضبب كلذ لبق هب كشريشت دعو ىذلا هدعو

 اهتغيَص عضو درجمب ًادج ةيرس ةغمب ( ةيناملآلا ) ةيروطاربمالا ةموكحلا ىلا
 اوسنرف ىلع ضرعت نأ لبق ىتح ( ءارزولا سلجمأب هيلوي 14) دحألا موي ىف
 هيلو 1١4 ىف « عضو دق ىفابنا صناا » ناك اذاو ؟ اهلع ةقداصملل فيزوج

 روطاربمالا هيلع قداصو ه هيلوي ٠١ ىف اسفلا ءارفس عيمج ىلا ًارس لسرأو

 نع هسسجح ديربي لازي ال داوتشرب ناك اذاملف هيلوي 7١ ىف « ريبغت نود

 ؟ هيف ىىرجتس تاحيحصت نأ معزيف كشريشت
 دق نيلرب ةيجراخ ةرازو ىّتح هنأ ىثخ ناكح دلوتشرب نأ حجارلا

 ىف اهدي دمت دقو . ةدينعلا ةفرطتملا ةجبللا كلت ةركذملا ةجحل ىلع قفاوت ال

 اهنإ هيلوي ١9 ىف ءارزولا سلجم نيلرب نع لاق دقو . اهفقتل ةريخآلا ةظحللا
 بغري ال ثداوح ةعبت هقتاع ىلع ذخأي نأ عيطتسيال و هنإو « ةقلق » تتاب

 نأ بجيف نذاو «.تلجأ امم رثك أ ةلأسملا ليجأت سماألا ىضتقا اذا اهنف
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 نيلربو .ءىش لمع عاطتسي الف ناوآلا توفي ىتح ةركذملا صن نيلرب ملعت ال

 لسرأ دق نوكي ام ىسقأ وه ًايئاهن اغالب نأ وهو عقاولا ىمألا لبقت نأ بحي
 .هليدعت وأ هب ناكمالا ىف دعي ل هنأو

 ايناملأ ةحيصنب هبأت ال اسفلا
 ًاراركتوآر ارم دعب امف ايناملأ هتنابأ ام ىلا رظنلابو ددصلا اذه ىف مهملا نم

 ظحالن نأ  هلاسرا لبق ئوسقلا ىثابنلا غالبلاب لعت نكت مل اهنأ نم
 زافذا موب هدعبو هيلوب ١6 لبق ايناملال دلوتشرب ةلماعم ىلع أرط ىذلا رييغتلا

 كل وشك ناك خيراتلا كلذ لبق . مراص ىناهن غالب لاسرإ ىلع ازين ةقفاومب

 م.دقت ىلا ىبتتتل روطنت تناك ىتلا ريبادتلا نع ةليلجو ةقيقد لكب ايناملا ملعب
 نا حجري ناك ىلا طورشلا ضعب لع نيلرب لددقو . اببرص ىلا ىتاهبن غالب

 ىلع رذعتي ثيحم ةمارصلا نم نوكتس ابنا اهأبنأف غالبلا اذه اهيلع لمتشي
 نيلرب لأس دقو . ًادج هقياضي فوس امن اهايا اهوبق ناو ء ام لوبق ايرص

 ايناملأ تناك امو . اهب لمعلاو ابلبقتل دادعتسا ىلع ناكول اي ادبو ةحبصنلا
 نع ملعت تناكاملو ؛ رييادتلا هذه تخضر دقف هيلوب ه ىف اسعلا دي تقلطا دق

 نا ف بغرب. تناكو ىار ىلع هرارقتسا مدعو هددرب ىضاملا ى دلوتشرب

 ىف امهراثا ناذللا فطعلا ريفيو بعرلا ىثالتي نأ لبق لمعلاب اسْعلا ردات

 بس خضرت ملاهناف اذكه ايناملا تناك امل لوقن  وفيجاريس مرج ابروا

 ةركذملا صن لهجت ايناملأ تناكو . عيرسلا لمعلا ىلع دلوتشرب تعجش لب
  تمعقو ىه اذا  برحلار صحت نأب ةلئافتم لازتال تناكوطبضلاب ةاوتنملا

 ىلع دعاسي ىذلا حصنلا مدقتو تاءارجالا ذختت تلعجل ابيرصو اسْلا نيب

 اناملأ نم دلوتشرب دعو نأ دعب نآلاف . نيتلودلا نيب برحلا رصح ناهض
 هتيانع ىنعي هيلوب ١4 دعب دمعي ىل هيار نع ازيت لوح نا دعبو ةدعاسملاب

 . ايلا اههمب امرأ انالأ, ةالا



 دعاس

 كلانه نا تابثال ةيفاكلا ةلدآلا عمجب انيفل مصن وجاي نا كلذ لاثم

 ىّتح , رطخلا ةيئانثلا ةحلمملا ضرعتو عسوتلا ىلا رت أبيرص ىف جيببت ةلمح
 نا بوصاللاو» . ةيوسفلا ةيضقلا ةلادعب ىبروألا ماعلا ىارلا عنتقي نا نك«
 بلاطملا اييرص ىلا مدقت نأ لبق كلذو ةقرفتم ال ةعمتجم ةلدآلا هذه رشنت
 ةحيصنلا هذبب أبعي ل دل وتشرب نكل « . لاحلا نوكت ام ىتابنلا راذنالا وا
 قيقحتلا ماتو اييرص نماسملا ىواكش حرشي ناك ىذلا فلملاو . ةنيفلا
 غالبلا ميدقت دمب الا لوداا ىلع ابلك ضرعت مل وفيجاريس ىف ىرج ىذلا
 ةمزا تدخلا نأ دعو رخام قلما انه ءاح قو: مانا ةدعب قابنلا

 اسقلا تتلفاو هيلا تافتلالاب لودلا نعت ملف «لحفتست ةريطخ ةيكيتامولببد
 اييرص دضو ابتحلصمل ماعلا ىأرلا ىف ريثأتلل اهزهتنت نأ نكم ناك ىتلا ةصرفلا
 . تالفالا مات

 . نأف « هنيح ىف ايلاطيا عم مهافتي نأ ىلع دلوتشرب ايناملأ تضح كلذك
 فحصلا روبت ءارج نم ًادج ديازتي اهقلق ذخأ دق تناك ةيلاطيالا ةموكحلا
 انيف ىف رومألا ةالو ناكىذلا بيرما تمصلا فقوهو ايرص عم ةيوسفلا

 هيلوب 16 خيراتب همور ىف ىناملآلا ريفسلا وولف نورابلا ثعب دقو . هوذختا لك

 دق دلوتشرب نوكي نأ ةيشخ ًادج ريطتم ونايلوج ناس نإ » هيف لاق ًاريرقت
 لودلا نوناقلا ىف سي ال هنا ىلاطيالا ري زولا لاق دقو . ةربدم ًارومأ تبي
 نوكت ال ةيسايس ةياعد وأ درف هفرتقي ىارجا لمع ةيلوئسم ةموكح ليمحتب
 ىلا بلاطملا ديبأت ةيلاطيالا ةموكحلا عيطتست ال نأ ىئخي كلذل . ًاراهج
 تاساسحال ةضقانم نوكتس اهل ةصاخو ايرصل ابمدقتس اسفلا نأ ىف هبتشي
 عنمب ىذلا ةيموقلا أدبلو ةرحلا ءىدابللل ةضقانم  ةقيمعلا ىلاطيالا بعشلا

 ديري ٠ وبايلوج ناس ناوتولف صلختساو « . هتضراعم نم اهديلاقت ايلاطيإ
 ةلاخلا تدقعت اذا اسعلا بناج ىف قبت نلايلاطيا نأب انراذنا ربظي اه ىلع

 ًاديكوت ديازتت تايقرب ةعومجب ةيلاتلا مايآلا ىف ثعبو .« هام رثكأ



 هد ١عراس

 هفطعو اسمنلل بعشلا ةوادعل اب رص ىلع اعلا رهاظت نز ايلاطيا نأب ًاراذناو

 اهتدحو ليبس ىف اهسفن ايلاطيا دابج لثامت ىتلا ةببرصلا ةينطولا ةكرحلا ىلع
 نا ًاضيأ لاق دقو . ىضم نرق فصن نم ىغروبسب اهلا دابطضالا اهتلاغمو

 . ةيلاطيالا فحصلا ىلع ريثأتلا عقاولا ىف لاحم نم

 ع انزع ةرفاطم لل كالا داعتبالا ةيمهأ وجاب كردأ دقو

 بلطو انيف ىف كشريشت ىلا وبواف ةيقربب ثعبف مبعم ةمواسملا وأ مهتوشر

 ىأ نأب حرص دقو . ةيرس ةفصب ايلاطيا زكرم ىف دلوتشرب ثحاس نا هلآ

 بعريس ناقلبلا ىف ذوفنلا نم ةدازتسالل ىعس ىأ وا اسفلا بناج نم عسوت

 ايلاطيا ىلع قلقلا ذوحتسا ابيرص اسعلا تدده الك هناف . ةلاح ال ايلاطيا

 ايسورلا ةوبش ىف ديزي ام اييرصل ايلاطيا ديأتو . اهباصعأ ترتوتو
 ةيلاطيالا ةرازولاعم اسقلا مهافت نا ىري ناك مث نمو . هب اهيرغيو لمعلا

 تاضيوعتلا ضعبب أمل حولت نا ابيلع ىغبني هناو .ناكم مظعأب ةيمهألا نم

 دق ابنكل ؛ًائيش اسفلا فلكت الواينابلأ رم اءزج فلؤت ىتلا انولافك

 دك انلا الع قوس ىدلا كتلك مهنا ةمقإب امقمت وا الاطر[ ضركل
 . اسمنلل ىداعملا ىلاطيالا ماعلا ىارلا هاوفأ

 ةرافسلا راشتسم جرلوتش لأس ىكشريشت بايغلو تاملعتلا هذب- المعو

 ايرص عم أجلي نا لبق ايلاطياب لاصتالا ىوني له دلوتش *رب انيف ىف ةناملألا

 لمع نع ةدحاو ةملكب ظفلي مل نآلا ىلا هنأب دلوتشرب هءاجأف . ام لمع ىلا

 هنأل عقاو ىمأب ةيلاطيالا ةموكحلا هجاوي نأ ىوني ةقيقحلا ىف هناو اذبك

 دارغلبل حملت نالبسلا نمو « ًارس ظفحت اها نم ديك أتلا لك ًادك أتم سيل

 نا جرلوتشأشي ملو . ايرص ىلع هيف فطعت ىذلا اهفقوم ًارظن ام ءىئي

 ةقيقدلا تاضيوعتلا ةلأ سم كرت ًارثؤم دلوتشرب عم ثيدحلا ىف ىضمي

 رس عضوم سوب وه ثداح جربل تش نأ ىلع . هسفنب وه اهجلاعي ىشريشتل

 . ةيغاص ًاناذآ قلي ل هنكل ايلاطيا ةملاسم ىلع ثحو اليوط ًاثيدح دلوتشرب
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 ىهو اسقلا ابكلمت ال ىرخا ضرأب ايلاطيا ضيوعت سوره ىانرا دقو

 . زدناكيدودلا رزج

 عم ليوط ثيدح ىكشريشتل ىرج . هيلوب ٠ ىف ىأ « نيمويي كلذ دعب
 اهضيوعتو ايلاطيا ةلامسأ ةيمهأب قلعتب امف وجاي ججح هيف هل دك | دلوتشرب

 ناك دلوتشرب نأف ءركذي احاجن ًاضيا وه قلي مل هنا ديب . نت

 ىلا جاتح ال هناو ءام ضيوعت ىف ايلاطيال قحال هنا ىلع ىبعا ًارارصا رصي

 دار لد ايلاطيا عنتمت نا طقف ديري لب اهديبأت وا ايلاطيا نواعت
 ًارما حبصي نا ىلا اهنع ىونملا لمعلا ناملك وه ايلاطيا داعبال ةايسو ريخ

 ةلأسملا ىف ملكتي نا همور ىف ىوسفلا ريفسلا ىريم ىلع رظح دقو .ًاعقاو
 ناس ىلا لاحلا ىف ايلاطبا هغلبتس حيملت لقا نا نم قئاو هنال ةييرصلا

 . تاضيوعتب ةبلاطملل وأ سك اعم لمعب مايقلل همور هب عرذنتو غروبسرطب

 لع اذم ىكشريشت لمخ انولاف ايلاطيا ىطعت نا ناك دل عكر نضر دقو

 .ونيتنرتلا نع اسغلا لزنت نأ كلذو : قدأ وه امف هعم ضوخلا ىث احم

 ةمواسم وهو ميكحلا اهيأرو اينامأ ةحيصنب دوتش رب لمعي نأ نم الدبو

 هيف لداجب ىرأ لواح ليوط نايبب ىريم ىلا ثعب ةلوقعم ةمواسم ايلاطيإ
 ةفلاحا نم ةعباسلا ةداملل ءاوسلا ىلع ايلاطياو ايناملأ هيئترت ىذلا ريسفتلا

 عقوول امف ايلاطيا قح نم نوكت ىلا تاضيوعتلاب قلعتت ىلا ىهو ةيثالثلا
 صن ىريم ىلا لسرأ نأ دعب مويلا سفن ىفو . اسفلا ةحلصمل ناقلبلا ىف رييغت

 ىلا ًائيش ملعي ال هنإ » : لئس اذا ونايلج ناسل لوقي نأ هفلك ىاهنلا غالبا

 ىذلا ءارجالا نعو وفيجاريس ىف رئادلا قيقحتلا ءابتتا نع طبضلاب نآلا

 ثحن ىأ بنجت بوجو ىلا ههبن دقو . « كلذل ةجينت دارغلب ىف اسفلا هذختت

 عانقا عيطتسي نل نيقيرفلا نم الك » نآل ناكمأللا ردقب ةعباسلا ةداملا ىف

 ضعب جيب. دق اذه ىف ثحبلا نأ نم ًارطخ كلانه نأو هريسفتب رخآلا

 « . راطخألل ةياهنلا ىف ةيثالثلا ةفلاحما ةدهاعم ضرعي و ةرئاثلا ففطاوعلا



 سمول

 ةرازولا عيس ةفيلك ايلاطيأل ةلماجم هنأب كشريشت دلوتشورب دعو دقو

 ونايلوجناس رطضي ال ىتح ايبرص ىلا ملسي نأ لبق اهلا غالبلاب ةيلاطيالا
 اهف اسفلا نأ نلعيس تقولا سفن ىف هنأو فحصلا نم هب معلا ىلا هوالمزو

 هنكل ءاهسفنل ىضرأ عسوت ىأ ىلا ىرت ال ايبرص لايح ءارجا نم هذختت

 ايلع ايلاطيا ةطاحاب قلعتي امف هنأف . ءافولا لكن يدعولا نيذه نم ىأب في مل

 اضعب اهضعب ضقاني رماوألا نم ةعومج ىريم ىلا لسرأ هلاسرا لبق غالبلاب

 هريتركس ثعبو هشارف ىلا ىوآ ًاريخأو . لعفي اذ ام ىردي ال ثيح هتلعج

 ىف ةرايس فيرلا ىف هيلا لقتساف هيلوي 7” موي رصع وناياوج ناس ىلإ
 طعت مل ذئدنع ىتحو . دارغلب ىف هيف مدقي ىناهنلا غالبلا ناك ىذلا تقولا

 نأ وهو نمسي الو ىنغي ال ام غلب لب غالبلا نم ةروص ىلاطيالا ريزولا ىلا
 ىلا دنتست بلاطملا نم ةفئاط ىوتحت ةعاس نيعيرأو ناهث ةلهمملا ةركذملا

 . ىربكلا اييرص ةياعد نم اسفلا ةيامحىلا ىرتو وفيجاريس قيقحت

 ةيآأل وأ ايلاطيال ءاوس يلج آحيرصت هنيح ىف دلوتشرب حرصي مل كلذك
 وهو ايبرص باسح ىلع ىضرألا عسوتلا ىلا ىعست نل اسفلا نأب لودلا نم

 دعب دلوتشورب نأ كلذ . ايناملأ هيف تبغر امكازيت هيف بغر ىذلا حيرصتلا
 ايلاطياب قلعتي امف ايناملأ ةحيصنب أبعي دعي مل هيلوي 14 ىف هيأر نع ازيت لوح
 اسفلا بلاطم عم دحاو تقو ىف وفيجاريس ثداحب ةصاخلا ةلدآلا رشنب وأ

 . اييرص نم

 ؟ ىقأهنلا غالبلا رمأ نم هيلعت ايناملأ تناك ىنلا ام

 نأ نم هيلوي 14 دعب ايناملأ هتبلط امب اريثك دلوتشورب لفحي مل كلذك

 اه ايرص ةبلاطم ىونملا بلاطملا طورشبو ةيئاهنلا اسعلا تاينب املع طاحت
 نم مايأ ةعضبب كلذ بقع ارارم وجاي هدك أامو هقيقحلا هذهو . طبضلاب

 ةديدجلا قئاقحلا ىلا اذه .ةيرجلا ةيوسفلا ةركذملا تايوتحمب ملعي نكي مل هنأ



 هس قا

 ًاريثك الدج هلك راثأ دق دعب ترشن ىتلا ةيناملآلا قئاثولا ابنع تفشك ىلا

 . ىوسفلا غالبلا رمأ نم هيلعت ايناملأ تناكام غلبم لؤح

 اك مادستدوب تاثداحل ىلاتلا عوبسألا لالخ ىف دلوتشرب لظ دقل

 هطاحأ اك هططخم قلعتيام لك ىلع انيف ىف ىناملآلا ريفسلا علطي لبق نم انرشأ
 هذه تغلبأ دقو . قابلا غالبلا اهنمضي نأ مجري ناك ىتلا بلاطملا نم ةدعب

 ثعب ةليوط ةلاسر ىف اهصخلف نيلرب ىف ىرافبلا لامعألاب ماقلاىلا تامولعملا

 : لاق هيلي ١م فاهم

 ىلا هيلع ىأرلا رق ام ردق ىلعو نامرميست ىنرخأ اك ةركذملا ىوتحتسو

 2 «ةآلا بلاطملا ءنآلا
 .ةيرصلا ةموكحلا نأ هيف نيس اروشنم برصلا كلم ردص نأ وه

 . .اهتجبتسيو ىربكلا ايرص ةكرحب اهل ةقالع ال
 ثداح ىف كارتشالاب نينيدملا صاخشالا عم قيقحت ءارجا مو

 . قيقحتلا اذه ىف ىوس فظوم كارتشاو وفيجاريس ىف عقو ىذلا لايتغالا

 ةكرح ىف اوكرتشا نيذلا صاخشالا عيمج دض تاءارجالا .ذاختا مو

 :ىركلا انوغ
 ايرص نأ ر هاظو ؛ ةعاس نيعب رأو نامت ةلهم بلاطملا هذه لوبقل ددحتسو »

 ةجيتنلاف نذأو ؛ ةلقتسم ةلودك اهتماركو قفتت ال اهنآل اهلوبق عيطتست نل

 . برحلا نوكتس
 ةبسانملاهظحللا هذه أسفلا رهتنت نا ىف ةغرلا لكن وبغار نيلرب ىف انهو ه

 وجاي لازي ال ىذلا نكلو . ىرخأ تادقعت كلذ لع تبترت ولو ىَتَح

 امهنم ريخالا برعأ دقو . هصرفلا انيف زهتتت نأ وه هيف ناباتري نامرميستو
 ايروأ لجر ىه تحبصأ دق ابككفتو اهددرتل رجملاو اسفلا نأ ىف هيأر نع

 نوينامورلاو نويلاطيالاونويسورلاحمبصأو . لبق نم ايكرت تناك ؟ ضيرملا

 ةكرحب تماق يه اذاف . اهميسقت نوبقرتي دوسالا لبجلا ىلاهأو نوبي رصلاو



 تح |ماثا

 نويوسفلا سحب نأ كلذ ىلع بترتي فوسف ابيرص دض ةحجان ةيوق
 ىغادتملا ىداصتقالا لكيلا ىف ةايحلا اوثعببف ةينطو ةوق مهنا ةرم نويرجملاو

 ... هليقم نينس ةدعل هبنجألا ىتامألا اوعمقيو

 ايرصواسفلانيب عقت برحلايح لودلا هذخنت ىذلا فقوملا فقوتيو»

 ًاضيأبلطت وأ ايرص بيدأتب ىفتكت لهو اسفلا ىلع ءانه نوري يءبلاغلا ىف
 برحلا رصح ناكمالاىف بصي ىلوألا ةلا+لا ىفق . اهلأضي وعت ىضارأ اهسفنل

 ىرخأ ةريطخ تاديقعت نم رمآلا ولخي نل ىرخالا ةلاحلا ىفو نيتلودلا ني
 ىف دارغلب ىلا ةيوسفلا ةركذملا ميدقت درجمب لودلا اينالأ حئافتسو »

 تغاب امك اهتغاب اسفلا لمع نإ لوقتسو ؛ ةيلحم ابلعجو برحلا رصح ددص
 نأو لامشلا ىف ةيرحبلا هتلحر ىف بيغتم روطاربمألا نأ ىلا ةريشم لودلا
 ... ةزاجالاب نابئاغ ايسورب ةيرح ريزوو برحلا ناكرأ ةئيه سيئر

 شبني نأ ةيكلملا تاموكحلا ةفاكل ةماعلا ةحلصملا نم هنا دكؤتسم »

 لودلا لمحىف دهتجتسو ؛ ةدحاو ةعفد لصأتسيو دارغلبىف « نييضوفلا شع »

 قلعتي رمأ ايرصو اسفلا نيب ام ةيوست نأب لئاقلا ىأرلاب ذخالا ىلع اعيمج
 نولمعيسو ىناملالا شيجلا ةئبعت نع عنتميسو ؛ امهدحو نيتلودلا نيتاه

 ةئبعت مدعو هلك اهشيج ةئبعت نم اسفلا عنم ىلع ةيركسعلا تاطلسلا ةطساوب

 : اهشويج ةثبعتب اهسفن نم ايسورلا درت نأ نم ايدافت هصاخ ايسيلاغ شيج
 تاءارجا ذاخت ىلع اهرودب اسنرف لمح م انرودب انلخخ لصح ول ىذلا رمآلا

 ٠ « . ةيروأ برح ىف ايس اذه نوكيف ةلثام

 الا قلتت مل ايناملا نأ ىلع ريبشلا ريرقتلا اذه نم لوآألا ءرجلا لدبو

 ةهج نمو . كلذ دعب الت ىذلا ىلعفلا ىتاهنلا غالبلا نم ءزجل ةزيجو ةصالخ

 بلاطملا فصنب ملع امل نكي مل ةيناملالا ةموكحلا نأ تبث دق انيب هنأف ىرخأ

 دعب عضو دق عقاولا ىف نكي مل ىذلا ) ىناهتلا غالبلل ةيلعفلا ةغيصلاب الو
 بلاطملا ضعب رهوج ملعت تناك ةموكحلا هذه نأف (انيف ىف ةيئابن ةفصب
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 غالبلا نأ لعت تناكو . ةيمهألا نم بناج مظعأ ىلع تناك ىتلا ةحجرملا
 ابذاك وجاي ناكدقف نذإو . ايبرص هب ملست نا رظتني ال ثيحب غاصيس ىاهنلا
 ةركذملاب ملع ةقباس هل تسيل هنأ مايأ ةعضبب كلذ دعب ارارم دكأ امني
 سيل هنأ عمو .ليلق دعب عوضوملا اذه ىلا دوعنسو . ةيرجنا ةيوسفلا
 ىذلا ىارغ دراودا ريسلا ىرأ ىلا ريشن نأ ممصي هناف بذكلا رري ام ةمث

 ىفن انيح بذكلا كلذك دمعت دق ةهازنلاو فرشدلا لاثم هنأ هنع رثأ املاط

 قيدصنم هيأوي 1+ ىف لعدقف . ىنامنلا غالبلل ةحجرملا طورشلاب هلع قباس
 دسعي ماهتالا نم اعون كلانه نأ ه انيف ىف ىزيلجنالا ريفلا ربخأ دلوتشربل
 ذإ . قودنارغلا لابتغا ىلا تضفأ ىّبلا ةرماؤملا ىف ابك ارتشاب ةبرصلا ةموكحلل
 ةياعدلا مبكل ةددحم ةنيعم تاءارجا ذاختا ةيبرصلا ةموكحلا نم بلطيس
 وأ لاوحألا نم لاح ذخأت نل رجلاو اسفلا ةموكحو . ةيضوفلاو ةينطولا

 الاو ديق الو طرش الب لجاعلا ناعذالا ىلع رصتس اهنكلو ءاييرص عم درت

 ريفسلا لأس دقو ىارغ دراودا ريسلا ناف كلذ عمو « . ةوقلا تمدختسا

 ءاييرص لايح انيف ىف عقي امع ءاينأ هيلا لصت ملأ هيلوي .٠ ىف ىنالألا

 ىوس « ..ىثب ًاريخأ عمسي مل ه ًاضيأ وه هنا ىدبأ ىفنلاب باوجلا هنم قلتو
 نأ اماف . ةنئمطم ةجبلب ىلاطي الا ريفسلا ثداح دق دلوتشرب تنوكلا نأ

 ةرازو اسهتقلت ىتلا ةماحلا نسنب ةلاسرب ملعي مل ىارغ دراودا ريسلا نوكي
 ( المتحم نوكي نأ بعصي اذهو ) مايأ ةعبرأب كلذ لبق ةيزيلجنالا ةيجراخلا
 اذهو . انيف ىف ىرحب ناك امب هلهج ًابذك دكأ دق ًاضيأ وه نوكي نأ اماو
 اهدرفمب ةلود ىلع افقو ظحلا ءوسل سيل ىكتامولبيدلا بذكلا نم عونلا

 :١41 ةنسهيلوب ىف ءارفسلاو ةيجراخلا ءارزو هيف سمغنيو عيمج ا معي ناك لب

 . ًايرقت ناكم لكىف

 ىتلا مايالا ةرشعلا وأ لوآلا عوبسالا لالخ ىف تناكابناملا نأ ىلعو

 انفلسأ م ىئابنلا غالبلاب قلعتي امف ملعلا اذه لثم ىلع  مادستوب عامتجا تلت
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 ١ دب اهماف . ىتامن ريغ نيلرب ىف دعي ناك هتلع ىذلا ءىثلا اذه ناف نايبلا

 طورش نعو ةيئاهلا اسفلا دداقم نع ىرخأ تامولعم بلطت تلظ هياوي

 ابلعجو برحلارصح ةركفديضعتل ماعلا ىأرلا دعت امك طبضلاب ىابنلا غالبلا
 رثؤي » نأ نكمي دلوتشرب ططخ نأ هيلوي 1٠7 ىف وجاي نابتسا م نمو ةيلحم
 دصاقملل ةماع ةروص لثمتي هنأ ٠ معز هنكلا . اهلدعي وأ ثداوحلا ىرجب اهيف

 انيف ىف ىناملآلا ريفسلا فلكو « ىضارألا ةلأسم كلذ ىف امب ايلا ىعسي ىتلا

 .ةهجولا هنعو ةطقنلا هذه نع تامواعم ىلع لوصحلل ىعسينأب كلذ ىلع ءانب
 هنا »لوقي ةيناث بتك هيلوي .٠ ىفو . ءابيلا قيرطلا انب ىدؤت نأ رظنني ىتلا
 نأ ميظع ناكمب انل ةيمهآلا نم نأ ىرن ماعلا ىأرلا ةجلاعم انل رسيتي يكل

 طقف ةركذملا ىوخ نع كلذ سيلو اهارجم ذخأت نأ لبق ةقدلاب ءايشألا غلب

 نكل « ايفارغلت درلا . امبيف رشنت نيذللا ةعاسلاو مويلا نع ًاضيأ لب
 عقاولا ىف ايناملأ تحبصأف تابلطلا هذه ًاريثك أبعي ال نآلا تاب دلوتشرب

 هل غالبلا هيف رشني ىذلا مويلاب قلعتي ام ىوس اديدج ًائيش ملعت ال

 . ايلاطياب ةصاخلا انئاملا ةحصن ضفر ىف دلوتثرب دانعيو

 ريفسلا ىلا تامولعملا بلط ىف ةيناملالا ةيجراخلا ةرازو تأجل دقو

 ىري ال نأ هيلع ضرفت ىنييجيس ديب ىلا تاملعتلا تناكو نيلرب ىف ىوسفلا

 ىف هميلستل ىلاشلا مويلا حابص ىف ىأ هيلوي "4 موي لبق ايناملال ىئابنلا غالبلا
 هنأب » دلوتشرب ىلا قري نأ ىلا ًارطضم هسفن ىفلأ ىنييجيس نأ دبب . دارغلب

 , لاحلا ىف ةنام الا ةموكحلا لعي نأ طرش الو دوق الب ىرورضلا نم ىري
 باطخ ىف لاقو . « ًادج ةيرس ةروصبو ىرخالا لودلال بق ىرخأ ةرامب وأ

 لاخلا ةعيبطب انرهاظتس اين للا نأ ًايلج ىنمهفأ دق وجاي نا ه : مويلا سفن ىف هل

 بيسلا اذهل ايناملآل ةيويحلا ةحلصملا نم هنكلو اهاوق لكبو طرش الو دبق الب

 ىدبأ كلذ ىلعو « . اهيلا انقيرط ىدؤت ىتلا ةياغلا ىلع هنبح ىف علطت نأ هنيع

 ىييجيس علطأو ًايئاهن هتقفاوم هيلوي ١+0 ىف ىأ ىلاتلا مويلا رصع ىف دلوتشرب
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 ,؟ ءاعبرألا ءاسم ىف غالبلا وجاي أرق نا دعبو . ىاهنلا غالبلا صن ىلع وجاي
 ام بلاطملا ىف دعبأو « بحب امم دشأ ه هيأر ىف غالبلا نأ ىييجيس ربخأ هيلوي

 هباجأف طقف ةريخاألا ةظحللاىف هايإ هغيلبت ىلع ىوسفلاريفسلا مال م . ىشبني
 . دارغلب ىلا العف لسرأ هنآلل هنأشىف ءىش لمع ناكمالاىف دعي مل هنأب ىييجيس

 ىف ًايمسر انيف تافارغلت ةكرش هرشنتو ىلاتلا مويلا حابص ىف كانه مدقيسمو
 عقول ويف

 دق تناك هنم ىرخأ ةخسن هتءاج ىنابنلا غالبلا ىف رظني وجاي ناكامنييو

 رمأ لهي ناكو خاجروف نأ بيرغلا نمو . دكت املو كشريشت نم تلصو
 كلانه لازت ال هنآأل , غالبلا صن ىلع كشر يشت علطيال نأب ويشتا+ل دلوتشرب

 ىكشريشتىلا لس خاجروف نأ بيرغلا نم لوقن - « هيف ىرجتس تاحيحصت
 خاجروف دك أ دقو» . نيلرب ىلا هب ثعبيل انيف ىف قباسلا مويلا ىف غالبلا اذه

 هيلع قدصي مل روطاربمالا نآل هتحب ةيصخش ةفصب مكتداعس عالطال هنأ

 ىشريشت هب ثعب دقو « . هيلع قدصيس هنأ ىف كلانه كش ال ناكناو دعب

 دق دعب امف هرشن سرا ىشخ هنأ حجارلاو ايقرب هلسري نأ نم الدب ديربلاب
 هيلوي م, ءاسم ىف الا نيلرب لصي مل كلذل . رطخلل ةيناملآلا ةرفشلا ضرعي

 . نيبجلا بطقم ىييجيس اهايإ هاطعأ ىتلا ةخسنلا ىلع ًابكم وجاي ناك ثيح

 هلا ةركذملا صنب ملء مل هنأ رهظيف كاذ ذإ ونيفنهوه ىف ناك ىذلا نامتيب امأ

 ناك هيلع علطا امل هنكل مع حابص ىف وأ هيلوي ؟+ ليل نم ةرخأتم ةعاس ىف

 ف مويلغ روطاربمألا ناكو . بحي امم دشأ هنأ ىأ وجاي ىأرك هيف هيأر

 لابنلا غالبلا ىوحفب عمسي ملف نراوزتنهوه هتخي رهظ ىلع رحبلا ضرع
 ةجراخلا ةرازو نم ايمسر ال ةيفحح ةكرش نم هب هعامس ناكو , كلذ دعب الا

 . « ىتدملا هراشتسم ه ىلا اهب ثعب ةداح ةيقرب نم ملعن يةيناملآلا

 ىنابنلا غالبلا طورش ضعب ةصالخ تفرع ايناملأ نأ ًاحيحص ناك اذكهو

 ملاهنكل اييرص عم ةيلحم برح ىلا ىدؤت نأ لمتحي اهنأب ةملاع تناك ابنأو
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 كلذ نود لاح دقو . هحسل وأ هليدعتل فاك تقوي هصنب ملع ةقباس اهل نكت

 علطأ ىذلا تقولا ىفو . عقاولا رمالا لئاسو نم داوتشرب هيلا أجلي ناك ام

 اسقلا ريزو ميدقت ىلع آنقاب ناك هيلوي 00 ىف ىأ صنلاىلع ًايئاهن وجاي هيف
 هنأ ولو . هدب ىف صنلا ناك ذإ , ةعاس »ع نم لقأ دارغلب ىف هايإ ضوفملا

 ناكل قربلاو ةراسملا نم ةثيدحلا مايالا هذه ىف رسيتبام كاذنيح رسيتي ناك

 انيفو نيلرب ىف نييوسفلاو ناملآألا نيفظوملا ىلع العف ليحتسملا نم كلذ مه

 ءارجإ ىلع اوقفتي نأو اذبكز يجو تقو ىف ضعبب مهضعب اولصتي نأ دارغلبو

 كلذ لبق هصن ىلع اعلطا دق وجايو نامي ناكول ىتحو . غالبلا ىف ليدعت
 حجارلاو . هنافقي وأ هنالدعي اناك امهنأب معزلا ىلا ليبس نم سيلف ريثكب
 ةيوسغلا ةلأسملا نأ ىهو هيلوي هىف اهاذختا ىتلا ةسايسلا نامزتلب اناكامهنأ

 ىف اهتفيلح ديت نأ ايناملأ ىلع نكل . ايناملأ صاصتخا نم تسيل , ةييرصلا
 نأب ارعش دقلو .. ىريكلا ايرص ه رطخ نم اهسفن ةيامل هتررق ىذلا لمعلا
 مقاولار مالا اذه ناكدقو . دلوتشرب هأيه ىذلا عقاولا ىمآلا ايضري نأ امهيلع

 لمع اركنتسا امهنأ ولو . هيلوي ه ىف لمعلا ىف هدي الطأ ذإ امهتلاهج ةجينن
 ثداوحلاروطت ثيح نم ديك أتلاب مكحأ اذه ناكل ةريخآألا ةظحللا ىف اسفلا

 ىنالثلا قافولا لايح ًاريثك ةيثالثلا ةفلاحملا فعضت نأ هانعم نوكي ناك هنكل

 لخادلا ىف اسقلا لالحناب لجعي نأو . ىوقيو مايإألا ىلع قثوتي ناك ىذلا
 اسقلا ةبيه تناكل مث ء عيجشت نم ةكرحلا ويئادلا نويفال.لا اياعرلا هدحي ام

 . 9 نيرثاكمملا اهناكسب ناقلبلا ايسورلا تداسلو ًامامت تلاز دق ناقلبلا ىف ةيشالدلا

 . قياضملاو ةناتسآلا ىلع هيف رطيسن ىذلا مويلاب تلجيو ةديازتملا اهعاطأو

 مه-اجن ناك ايلك ةمهب اسفلا اوديأ الك هنأ وجايو نامي صلختسا دقو

 مل كلذل . نمضأ لخدتلا نم ىرخآلا لودلاو ايسورلا عنمو عازفلا رصح ىف
 ىلا ةهجوملا ةركذملا صن هيلوي ؟6 حابص ىف ةيبروألا لودلا اسفلا تغلبأ
 ىناسقلا اهف تديأ تاحبرصتب لاخلا يف ايتاملأ اهتعبت ةقباسلا ةلللا ىف ابرص
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 وجاي ىلدأو . عازنلا رصح ةيمهأب .تهونو اييرص ىلا اهتهجو ىتلا مهتلا
 تايوتحمب ةفرعم ةقباس النكت مل ايناملأ نأ نع افن 1 اهاندروأىلا تاديكأتلاب

 لهجلا لكل هجبت اهنأ اهئاعداب ةيناملآلا ةيجراخلا ةرازو نأ دب . ىئابنلا غالبا

 تعضو ء ذختا امدنع ءارجالا اذهىلع هسفن تقولاىف اهتقاومو اسفلا ءارجإ

 لود هبتشت نأ هعم ىعيبطلا ريغ نم نكي مل ضقانتم عنطصم ركرم ىف اهسفن
 ةيناملآلا تاطلسلا نأ ىف لودلا هذه تبتشا دقف . ةينلا ةئيس اهنأ ىف قافولا .

 تناكامم فسآلاىلع ثعبأ اططخ رددت اهنأو ء اسفلا نع ىه ام رثك أ ةلوئسم

 تناكاهنأ عمو ؛ فورظلا كلت ىف ةيعيبط ريغ بيرلا هذه نكت ملو . عقاولاف

 اريثكتدعاسو . اسنرفىثم ةطساوب ةصاخو ةمب.تعيذأد قف ةقيقحلا نع ةديعب

 ارخؤم ايناملأتكردأ امل هنأ كلذ . اموئشمىرجمدعب امف ثداوحلاىرجتنأ ىلع

 اذه لك دمي رجلاو اسْفلا نيب برحلا رصح ناكمآلا ىف نوكي ال.دق هنأ

 قلت ملءةماع ةيروأ :برح بنجتو اسفلا طبض ىف اقداص ادوهجم تلذبو

 ايناملأ نأ وجاي ديكأت اهراثأ ىتلا هبشلا هذه ءارج نم اريثك ًاقيدصت اهلاوقأ

 نم حبصأ ةرم ةينلا نسحب داقتعالا عزعزت اذاو . تابنلا غالبلا لهجت تناك

 اهتبكترا ىتلا ةطاغلاى لا ءاهءاكترا ناكمب ةروطخلا نم ناكدقو . هتبشتبعصلا

 قلعتي امف قدصلا ريغ اهلوق ىه ةينام ةطلغ . هيلوي ه ىف دلوتشرب دي قالطأب

 . قابنلا غالبلاب اهلع قباسب

 ىاهنلا غالبا

 ةعاسلا ىف هيلوي 7+ ىف ابيرص ىلا اسفلا اهتهجو ىتلا ةركذملا صن ىلي امف

 . ىلاتلا مويلا حابص ىف ابنع لودلا تغلبأو ءاسم ةسداسلا

 تاملعت ىلع ءانب انيفذ ضوفملا ايرص ريزو ىدبأ ١5١4 سرام م١ ىف د

 : ةيكلملا ةيروطاربمألا ةموكحلل ىتآلا عرصتلا ةيبرصلا ةموكحلا
 اهتوقح ىف رثؤي مل هنسوبلاب صاخلا عقاولا رمآلا نأب ابيرص فرتعت »



 د ١هرهل

 ٠١ ةدابلل اقيط لودلا اهذختت نأ نكمي ىلا تارارقلا ىلع قفاوتس كلذىلعو

 نآلا نم ايرص دهعت ىمظعلا لودلا ةحيصنل ًامارتحاو : نيلرب ةدهاعم نم
 مضلا لايح هتذختا ىذلا ةضراعملاو جاجتحالا فقوم نع لودعلاب ادعاصف

 نأبو رجلاو اسْقلا لايح اهتسايس هاجتا ليدعتب دهعتت اك . تئافلافيرخلا ذنم
 . « راوجلا اهيضتقت ةنسح ةشيع ةلودلا هذه عم لبقتسملا ف شيعت

 تعقو ىتلا ةملآلا ثداوحلا ةصاخو ةريخآلا تاونسلا خيرات لد دقو »

 ىضارأ نم ءزج عازتنا اهضرغ ةراض ةكرح دوجو ىلع ىضاملا هيو 98 ىف
 ةموكحلا نيعأت حت تدلو ىتلا ةكرحلا هذهو . ةكلمملا مم رجملاو اسفلا

 نم ةروص ىف ةييرصلا دودحلا ىناج ىلع ةرهاظ تنابىتح تقافت دق ةبيرصلا

 . لتقلا مئارجو تاءادتعالاو باهرالا لامعأ

 ىلا ةيمسرلا اهتادهعتب موقت نأ نم الدب ةيكلملا ةيرصلا ةموكحلاف
 تح و . تاكرحلا هذه عمقل اًئيش لمعت مل ١4١4 سرام ١ حيرصت اهنمضت
 فحصلل تكرتو ,ةيكلملا ىلا تايعمج ةدع ابتبجو ىتلا ةيمارجالا لامعألاب-

 طابضلا كارتشاو نيدتعملا دبجمت نع تضغأو ء اهتجهل ىف براغلا ىلع لبحلا

 فراعملا ىف ةعشب ةياعدب تحمس دقلو . ةيذؤملا جيببتلا ةلمح ىف نيفظوملاو
 ضغب ىلا نيييرصلا ناكسلا عفدت ىلا رهاظملا لكب تحمس ةلمجابو ةماعلا

 . اهتس راقتحاو ةكلمملا

 عطقنيمل ةيكلاملا ةيرصلا ةموكحلا بناجنم مالملاب ريدجلا نوابتلا اذهف »

 .هرسايملاعللةميخولا اهبقاوع اريخأ هينوي؟«ثداوح ابيف تنيثأ ىتلا ةظحلا ف

 تالايتغا نأمهتافارتعاو هينوي 7م ةميرج ىكترم ةداهشنم تبث دقو ٠ ا

 ةلتقلا اهب دوز ىلا تاعقرفملاو ةلمألا ةأواذ دارغلب ىف تريد دق وفيجا ريس

 اندوران ةيعمج ىلا تتومتتي نوييرص نوفظومو طابض اهايإ ماطعأ دق
 هذفتو هريد دق هنسوبلا ىف مهتحلسأو ةلتقلا رورم نأ اريخأو ءاناريدوأ

 : ةيبرصلا دودحلا ةحلصم ءاسؤر
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 ةموكحلا حمست ال قيقحتلا اهيلا لصوت ىتلا ركذلا ةفنآلا جئاتتلا هذهو »

 .نوكي ال ًاراظتنا سفنلا طبضي نم فقوم فوقولابنآلا دعب ةيرجما ةيوسفلا
 ىف ربدت تناكىتلا لامعألا لابح تاونس ةدع هتفقو ىذلا فقوملا وهو

 نم ضيقنلا ىلع جئاتتلا هذهو . ةكلمملا ىضارأ ىف كانه نم عاذتو دارغلب ٠

 . ةكلمملا نمأ ماودلا ىلع ددهت ىتلا سئاسدلل دح عضو ابيلع متحت كلذ

 ابسفن ىرت ةياغلا هذهىلا ةيكلملا ةيروطاربمآلا ةموكحلا لصت ىكلف» .

 ابنأب ايسر اديكأت ةيكلملا ةيرصلا ةموكحلا نم بلطت نأ ىلا ةرطضم
 لويملا ةفاكءىرخأ ةرامبو « ةكلمملا دض ةرطخلا ةياعدلا هذه ركتتست

 دهعنتو امل ةعبات ةكلمملا نم ضارأ لصف ىلا ةيابنلا ف ىمرت ىتلا تاعزنلاو

 . باهرالا ىلع ةيوطنملا ةمرجلا ةياعدلا هذه لئاسولا لكب عمقت نأب

 ىلع ةيكلملا ةيرمدلاةموكملا رشنت ةيمسرقفص دهعتلا اذهبستكي ىكلو»
 : ىنالاحيرصتلا هيلوي مج/١ ىف ةخرؤملا ةيمرلا ةديرجلانم ىلوآلا ةحفصلا

 ةرابعبو رجناو اسعلا دض ةهجوملا ةياعدلا ةكلملا ايرص ةموكح ركنتست و

 اسعلا ةكلممل ةعبات ضارأ لصف ىه ةياغ ىلا ىرت ىتلا ةماعلا ةعزنلا ىرخأ

 «. ةمرجملا لامعالا هذه ىلع ةبترثملا ةميخولا بقاوعلل اهبلق نم فسأتو . رجيلاو

 ةياعدلا يف نيببرص نيفظومو طابض كارتشال ةيكلملا ةموكحلا فسأت »

 اهب تدبعت ىتلا ةنسحلا راوجلا تاقالع ىلا كلذب مهتءاساو ركحدلاا ةفنآلا

 15. هنس سرأام ١ ىف خرؤملا ابحبرصتي ةيكلملا ةموكحلا

 عورشلا وأ لخدتلل ةركف لك ضفرتو نجهتست ىتلا ةيكلملا ةموكحلا ٠

 . نم ىرت  رجلاو اسغلا تاهج نم ةهج ةيأ ناكس رئاصم ىف لخدتلا ىف
 نم اهنأب ةكلمملا ىلاهأ ةفاكو نيفظوملاو طابضلا ايسر رذنت نأ اهجاو
 نأ نكمي نيذلا صاخشالا دض تاءارجالا مزحأ ذختتس ادعاصف نآلا
 ىف اهاراصق ةموكحلا غرفتس لامعأ ىهو  هذبك لامعأب نينادم اونوكي

 . ,اهعقو اهفشك
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 شيجلا ىلع حيرصتلا اذه. ًاروشنم تقولا سفن ىف كلملا ةلالج عيذي ٠

 . شيجلاب ةقلعتملا « ةيمسرلا ةرشنلا »ىف روشنملا نلعيو ىلملا
 . ىلي امب كلذ ادع ةيكلملا ةيرصلا ةموكحلا دهعتت د

 ١ - رجماو اسفلا ةكلمب ةيهاركح ىلع ضرحت ةرشن لك لطعت نأ :
 اهضارأ ةمالس دض ةهجوم ةماعلا اهتعزن نوكتو اهراقتحاو .

 عيمج رداصتو اناربدوأ اندوران ةامسملا ةيعجلا لاحلا ىف لحت نأ ؟
 لغتشي ام عم كلسملا اذه سفن كلستو ةياعدلا ىف اهمدختست ىنلا لئاسولا

 .اهعورفو ىرخالا تايعملا نم رجياو اسملا ةكلمم دض ةهجوملا ةياعدلاب
 ةلواحلا تايعملا عنمل ةمزاللا تاءارجالا ةيكلملا ةيرصلا ةموكسحلا ذخنتو

 :فرخأ ةروص وأ رخآ مسا تحت اهلامعأ ةعباتم نم

 ءىث لك ايرص ىف ةماعلا فراعملا نم ءاطبا نود لصأتست نأ - م
 امف ءاوس كلذو رجلاواسعلا دض ةياعد داحبا لع نيعي نأ نكمي وأ نيعب

 . ميلعتلالئاسو وأ سيردتلا ةئيبب قلعتي
 مومعلاهجو ىلع ىرادالا كلسلا نمو ةيركسعلا ةمدخلا نم دعبت نأ -

 ظفتحت نيذلاورجماو اسفلا ةكلمم دض ةياعدلاب نينادملا نيفظوملاو طابضلا عيمج

 . ةيكلملا ةموكحلل محلامعأ ةنابإو مهئامسا مدقت قح ةيرجملا ةيوسفلا ةموكحلا

 عق ىلع ةيرجما ةيوسفلا ةموكحلا ىلثع ةنواعم ايبرص ىف لبقت نأ - ه
 . ةكلمملا ىضارأ ةمالس دض ةهجوملا ةيذؤملا ةكرحلا

 ىضارالا ىف علض مهل نم عم ةيئاضقلا تاءارجالا ذخنت نأ-د

 ةموكحلا لبق نم نيبودنم كرشتو . هينوب 78 ةرءاؤم ىف ةيبرصلا

 . كلذب قلعتملا قيقحتلا ىف ةيرجلا ةيوسفلا
 وعدملا لعو شتسوكناتاجوف روجاملا ىلع ءاطبإ الب ضبقلا قلت نأ

 قيقحت رفسأ ناذللا امهو ةيرصلا ةموكحلا ىفظوم نم شتقوناجيس ناليم
 . امبك ارتشا نع وفيجا ريس



 هو

 روظحلا لقنلا لعةيبرصلا تاطلسلا نواعتةلاعف تاءارجاب عنمت نأ
 دودحلا ىفظوم ةدشببقاعتو تفرت نأو ,دودحلا ربع تاعقرفملاو ةحلسألل

 ليبستيوفيجاريس ةميرج ىكترم اودعاس م.:أب اكينزولو تاباش ىف نينادملا

 . دودحلا ربع مثرورم

 نع تاعاضيا ةيكلملا ةيروطارممألا ةموكحلا ىلا مدقت ترأ دف

 ابيرص ىف نييبرصلا نيفظوملا رابك ضعب نع تردص ال رربم ال تاحررصت
 ممرك ارم نم مغرلا ىلعو هينوي ؟م ةعرج تعقو ذنم اوددرتي مل ذإ جراخلاو
 . مهل ثيداحأ ىف ةيرجيا ةيوسمهلا ةموكحلا مهئادع نع بارعالا ىف ةيمسرلا

 ذيفنت ءاطبإ نود ةيكلملا ةيروطاربمألا ةموكحلا خلت نأ -- ٠
 . ةقباسلا دونبلا املع لمتشت ىلا تاءارجالا

 ةعاسلا ىف ةيكلملا ةموكحلا در ةيرجلا ةيوسغلا ةموكحلا رظتنتو »

 « . ربك آلا ىلع هيلوي ؟ه تبسلا ءاسم نم ةسداسلا

 لوصفلا ىف هانفلسأ ام ءوض ىف بلاطملا هذه ىلا رظني نه عسي الو

 ايبرصةردابم مدعو هيلا ةيدؤملا فورظلا نعو وفيجار يس لايتغا نع ةقباسلا
 نأب اسفلا عانتقاو مهيلع ضبقلاو ءاكرشلا ىلا ءادتهالل تاءارجا ذاختا ىلا

 اذه ءوض ىف بلاطملا هذه ىلا رظنينم عسي ال هنإ لوقن  رطخ ىف اهنايك
 رظن ةهجو نم دحلا تزواحجت دق ةيهانتملا اهتوسق مغر ىلع اهنا لوقي نأ هلك

 لايتغاب ةقالعممل تناكنيذلا كئلوأ ةبقاعم طقف اه.ديرأدق ناكهنأ ولف .اسفلا
 .اهرربيام ةمئناكل ليقتسملا ف نمألا ةنايصل تاناهض لع لوصحلاو وفيجاريس

 ةيلحم .برح ىلا اهضفر لوؤي نأو ضفرت نأ ةينلا فو تغيص دق ىهو امأ
 ةيلمعلاو ةيبدآلا نيتهجولا نم ناجهتسالا اهيصن نوكي نأ بجيف ابيرص عم
 اهايإ اهاضرب ايناملأو . ةيملاعلا برحلا بابسأن م ىسيئر ببسك ابيلع ءاحنالاو
 . راكنتسالا اذه نم اهبيصن لمحتت نأ بحب اهيلع اهقيدصتو



 لو اسال صعلا
 ىسورلا رطخلا

 دناتيدرف سنئارف قودنارغلا لايتغا نع تلصو ىتتلا ىلوألا ءامنألل ناك

 نأ دبي ,ءاوسلا ىلع نيدهتملا لاعلا نم ناكم لك ىفوايسورلا ىف يلأ عقو

 ناكىذلاو رجملاو اسفلا ةحان نم اسورلا دوسي ناكىذلا ةيهاركلا روعش

 فطعلا تايآ عيمج رغام ناعرس 2 ناقلملا تامزأ تناك ذنم دارطاب دادزب

 ريفسلا ناكف . ةريثكلا ةهلآلا هنحم ىرخأ ىف نسملا ىوسفلا لهاعلا ىلع

 نع ةيدوريغ تاقيلعت الا ءاوسلا ىلع عمتج ا قو فحصلاؤ عمسي ال ىناملالا

 دودل ودع نم تصلخت دق هتومب اسورلا نإ مطوقكليتقلا ىوسعلا قودنارغلا

 ىضقي ( ةيسورلا ةيجراخلا ريزو ) فونوزاس ناكهيلوي طساوأ ىفو

 ًامامجتساو ةحارلل الط وندورج نم ةبرقم ىلع فيرلاب هتعيض ىف مايأ ةدع

 ةبيرق تناكو ء امترازو سيئرو ةيسنرفلا ةيرورما سيئر ةرايز لبق هاوقل
 . ريضال غروبسرطب ناس نع هذه هتبيغ تناكدقو . اهتابجاو هينضت نأ ردقي

 قلقلا ذخأ هيلوب ١8 ىف ةيسورلا ةجراخلا ةرازو ىلا عجر امل هنكل ؛ اهيف

 فقوملا كلذ انيف ىف رومآلا ةالو فقوم هباصعأ ىلع دشيو هرواسي

 ةمئاق تناك ىتلا ةيماحلا تالداجلا كلت مث , ريخم رشبي ال تمص ىلع ىوطنملا

 ناكو .رخآلل اهليكي قيرف لك ناك ىتلا مهتلاو ةببرصلاو ةيوسٌلا فحصلا نيب
 اسغلا نأ نم هرواسي ناكام جنليش نورابلا ريتركسلا غلبأ دق ىلاطيالا ريفسلا

 ددر مث نمو . هحالصإ نكمي ال ءارجا ىلا اييرص عم أجلت نأ كشو ىلع

 ذخؤوي نأ لظلا نم هنأ نم هاري يتراكم ايناملأو اسفلا ىريفسل فونوزاس

 لاق دقو . ةيوسفلا فحصلا لعفت ا درف ةزيرحب هرسأب ىرصلا بعشلا
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 لالذال ىعس ىأ ثارتكالا مدعب لياقت نل ايسورلا نإ ٠ ىوسلا ريغسلا

 وأ ديدبتلا ةجحل ايرص عم لمعتست نأب اسمنلل حمست نل ايسورلاو ؛ ابيرص
 ةيلسةسايسىه ايسورلا ةسايس نإ ةلملابو . ةيركسعتاءارجا اهلايح ذختت نأ

 نأ مالسلا ةبحم ىلع ىوطنت تارابعب ريفسلا هل نابأف . « ةيبلس تسيل اهنكل
 عور نايبلا اذه أدبف . ةدح ايزصب اهتاقالع دادزت نأ ةين لقأ ىوتت ال اسفلا
 تاديدبتلا ىلا ءاجتلالا ىلا ةجاحال هنإ جنليشل لاقىتح ةثدبتلا لك ف ونوزاس

 . « لملاك ًاعيدو ناك دقف ٠ . مالسلل هتموكح بح ريفسلا هل دك أ ذإ دعب

 ايسورلل هيراكناوب ةرايز

 بسانملا نم نوكي ىتم فونوزاس نويسنرفلا لأس ١414 ريان ىف
 ىف اهب ماق ىلا ىهو ايسورلل ةيفيصلا هترايز رركي نأ هيراكناوب سيئرلل
 ًايئاهن قافتالا متف . زيجو دمأب ةيناقلبلا برحلا بوشن لبق 19418 سطسغأ
 هياوي 7١ رهظ دعب ةناثلا ةعاسلا ىف تاتشنورك ىلا سيئرلا لصي نأ ىلع

 ىف لايتغالا عقو املف . هيلوي 7م ءاسم ىف ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف رفاسيو

 حرابي نأ هيف بوغرملا نم نوكي لهىف ةيسنرفلا ةرازولا تثحابت و فيجا ريس
 تنلعأ نأ قبس ةمهم تابيترت ءاغلا نأ تررق نأ ثبلت مل مث اسنرف سيئرلا

 دق ( مويلغ ) روطاربمألاو ةصاخم ابروأ ىف ةلاحلا لبع ماعلا ىأرلا جعزي امم
 وهو .كلذ عم هيروج ناج نكل . ةيلامشلا هتهزن ىف ىضملاب كلذ ىثاحت

 ةسايس نم ارش سجوي ناك ىذلا برجا ىسنرفلا خرؤملاو ىارتشالا
 رطخلانم نأ انلعم ةلحرلا تادامتعا زيجب نأض فر ؛هيراكناوبو ىكسلوفزيا

 تارماغملا لع ةيوطنملا ىفدآلا قرشلا لك اشم ىف اطروت دادزت نأ اسنرف ىلع

 نأ دبب . اهبقاوع الو اهصن ال ىسنرفلا روهملا فرعي ال ةدهاعم رييادت ىفو

 رهظ ىلع كركند نم ارحبأ هترازو سيئرو ةيسنرفلا ةيروهخا سيئر
 نع ًآديعب املابقتسا ىف ناك مايأ ةصخ دعبو . هيلوي ١١ ىف اسنرف ةدارطلا
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 . كلذ دعب رصيقلاف ىلوفزياو جوليلابو فونوزاس نم لكف وهرتي
 نيب امناَق ناك ىذلا ماسقنالا فيطلت هيراكناوب ضارغأ نيب نم ناكدقل .

 ةفيلحنيب قثوأ نواعت ىلا لوصولا هل ىنستيل سراف ىلع ايسورلاو هرتلجنا نيب
 ىرحب قافتا دقعل تاضوافملا ديدجتل قيرطلا كلذب دبميف اهتقيدصو اسنرف

 تاعاشالا ءارجنم تعطق دق تاضوافملا هذه تناكو .ايسورلاو ةرتلجنا نيب

 قبس تاضوافم ىف ىضمب نأ ىارغ دراودا ريسلا ةيهاركو اهنع تبرست ىلا

 تاعوضوملا نيب نم ديكأتلاب ناك هنكل . نامربلا ىف ةينالع اهدوجو قن نأ

 قافولاو , ةيسورلا ةيسنرفلا ةفلاحلا رصاوأ ةيوقت مهئحب احلوانت ىتلا ةيسيئرلا
 نع ديازتت تناك ىلا لئالدلا لابح ذختت ىتلا تاءارجالا ةصاخو . ىتالثلا

 .اييرص ىلا فاج ىتاهن غالب هيجوت اسفلا تييبت
 هيراكناوبناك ةيلاتلا مايألا ةثالثلان وضغ ىف تراد ىتلاشيداحالا لكفو

 مغنيو » ةشقانملا مامز دوقي ىذلا وه « ةباثولا ةرثؤملا هتصخش نم رظتني انك

 اسنرف ةدارطلا نارداغي نافيضلاو « أدبملا نم جوليلاب ظحال دو « تالآلا

 اذخأ . ةرخؤملا ىف نيسااج اناكو ء سيئرلاو رصيقلا نأ ١ ىراخم قروز ىف

 ةدحو ملكتملا وه تاب ىتح هريد, ىذلا وه هيراكناوب ناكثيدح فارطأب

 ىف ءاسملا ىف تملوأ ىتلا ء ةيمسرلا ةملولا ىفو . « طقف قفاوي ناكف رصيقلا امأ

 نادلبلا رمتسي نأ ىف هلمأ نع هفيضب بحري وهو رصيقلا برعأ فوهرتي
 امهطبرتىلا طباورلا ةدايزب . ا.بتوقلماك هنمضت ىذلا مالسلا ايازمب ناعتمتي

 ةطلسلا ةوق هيف جوايلاب ىأر ًابهسم ادر هيراكناوب درف . ماودلا ىلع اماكحإ

 سمخ ةيسورلا .ةفلاحملا لع ىضم دق هنأب ركحذف ؛ ىزغملا تاذ اهتجهلو

 : هلوق كلذ ىلا فاضأ مث ةنس نورشعو

 نم نيتموكحلا ود« امب ةسدقملا حلاصملا كارتشا ىلع ةمئاقلا ةفلاحما نا

 ىتلا ىوقلا كلت  ًارحو آرب ةحلسملا ىوقلاب ةديؤملا , مالسلا ىف ةبغرلا

  ةوخأك ضعب عم اهضعب ٍلمعيو اضعب اهضعب ردقتو اضعب اهضعب فرعت
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 اهأدب ىلا ةفلاحم ا هذه « ةميقلا ةقادصلاب ةمملاو ةليوطلا براجتلاب ةززعملا

 ىلع تقبثا دق ونراك سيئرلا هيلع فوسأملاو ثلاثلا ردنكسا ميظعلا رصيقلا
 مكالج اودك أتف . عرعز#ت ال ىتلااهتوق لبع تنهربو ابعفن نآلا ىلا ماودلا

  ةيئدملاو ٍلسلا لامعأ نم ىضاملا ىف هتدأ ام لبقتسملا ىف لصاوتس اسنرف نأ

 « . اهب مايقلا نع نابعشا)الو ناتموكسلا نت ىل ىتلا لامعألا كلت

 ةلاخلا نع رصيقلاو هبراكناوب ثدحت هيلو ١ ىلاتلا مويلا حابص ىفو

 حمسي نل هنأ رصيقلا هل دكأف . ةيسرافلا ةلأسملا نع ةصاخو ةماعلا ةييروألا

 هجوت مويلا كاذ رصع ىفو . ايسورلاو هرتلحنا نيب اماسقنا سراف ثدحت نأب

 ةيكياموابيدلا ةئيهلاو ةيسنرفلا ةيلاجلا لابقتسال غروبسر طب ناس ىلا نافيضلا
 كلذ ببس نأ حجارلاو . رصيقلا امبقفاري مل اميح امهتشهد دشأ ناك امو

 رثك أ لاعلا ناك ثيح كانه تبشن ىتلا ةديدشلا تاباصتعالا ىلا عجري

 ىف جوايلاب مدق دقو . ةيسنرفلا ةيلامسأرلا ىلثممب مهنم ماواكشب امامتها

 سيئر ىلا ةيسايسلا ةئيحلا ءاضعأ هءالمز ءاتشلارصق ىف ىرج ىذلا لابقتسالا

 ىوسفلا ريقسلا ادع امف ثيدحلا ىف عيمجا عم فطلتق ةيسنرفلا ةيروهخجلا

 «ةسايسلان ع ةملكب هبطاخب مل هنكل نييسنرفلا هفالسأنع سيلاتروب ثدحو

 ىف ىنالثلا قافولا عم نابايلا كارتشا ىلع ةيلعفلا هتقفاوم ونوتومل ىدبأو

 ةبسانملا هذبم لوانت مث سراف نع رصيقلا تاديك أت ناناكوبل رركو . لمعلا

 هيف ىأترا ىذلا لوألا ىارغ دراودا ريسلا حارتقا نع حجارلا ىف مالكلا

 ةييرصلا ةيوسفلا ةلأسملا نع أشنت دق ىلا ةيروأللا تالكشملا لح ىفءاجتلالا

 أنا ًاضفر حارتقالا اذه ضفرف ءاسفلاو ايسورلا نيب « ةرشابم تاثداحم ه ىلا

 . امهم اركذم ىف كلذ نع اًئيش هي راكناوب الو وه ال ركذي مل جوليلاب ناكذاو

 هضبن سجل ةصرفلا هيراكناوب زهتتا ىوسقلا ريفسأا ىراباست رود ءاجاملو

 رابتعا نم اديدهت نوكت نأ برقت ةجهلب هريذحتو دلوتشرب تاينب قلعتي امف
 : ةلوئسم اييرص
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 لتقم نع تامك عضيب هازع نرأ دعب ىراباست سيئرلا لأس دقل ه

 : لاقف دنانيدرف ستنارف قودنارغلا

 .« ؟ ايرص نع ءانأ كدنعأ »

 .« مدقتي قاضقلا قيقحتلا نإ ٠ دورب ىف ىراباست هباجأف د

 : هلوقب كلذ ىلع هيراكناوب بقعف »

 نيقيقحت ركذأل ىنأف . ريفسلا ةرضحاي قلق ريثت قيقحتلا اذه جئأتن نا ه

 ةيضقو حيوي ديرف ةيضق ركذت لف ايرصب مكتاقالع انسحب مل نيقباس

 ٠ ..؟ اكساشورب

 ش : ءافج ىف ىراباست هباجأف »

 حمست نأ ةيينجأ ةموكح ةيأ نم قيطن ال سيئرلا ةرضحاي انتإ ه
 . اتدايس ةضهانمل لتقلا مءارج اهضرأ ىف ربدت نأب

 عيمجي ردحجي هنأ ةملاسملا ىف ةياغىه ةجحل ىف هيرب نأ هيراكناوب لواخ »

 ابروأ كلمتت ىتلا ةيسفنلا ةلاحلا لثم ىف ةكحلا ليس كلست نأ تاموكحلا

 ةيوسن لبسي نأقيلخ ةدارالا نسح نم اللق نإ » لاق . رضاحلا تقولا ىف

 بعشلا ىف ابيرصلف . لحفتست نأ كلذك لبسلا نمو . ةيرصلا ةلأسملا

 ىثخن ام رثكأ اف . اسنرف ىه ةفيلح ايسورللو .نوميمحءاقدصأ ىسورلا

 ريفسلاعم هيراكناوي ةثداحن جوليلاب نم فصولا اذه . «! تاك ايترا نم انه

 ابنع ليوطلا هريرقت مخ ىذلا هسفن ىراباست هرهوج ىف هديأ دق ىوسفلا

 : ةبيرآلا ةظحالملا هذه

 ةلود سيئر نع رداصلاو ةسايكلا نم واخلا , سيئرلا نم كلسملا اذه

 فلتخلاو ديدبتلا ىلع ىوطنملا كلسملا  ةرايزرانه موقي ةيبنجأ

 ام تبثي رذحلاو ظفحتلا ىلع ىوطنملا فونوزاس فقوم نع آني ًافالتخا
 « . لاخلا ريثي ام لك الا هيراكناوب نم نوكي نل هنا نم انعقوت

 مل ثيدحلا نأ جوليلابل هيراكناوب ىدبأ فرصناو يراباست ينحنا املو
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 اننتكتب ةتغابم ةبرض تيبت اسفلا نا رهاظلاف » : ًاببط ًارثأ هسفن ىف كرتي

 ةرابعلا هذهو « هديزت نأ نحن انيلعو « فونوزاس تبني نأ بحيف . ىراباست
 فونوزاس نع معي ناك دف . ايسورلل هي راكتاوب ةرايز ىزغم نعحصفيام ريخ
 كلذ عم بلقنت ىلا ةراحلا ةيسورلا هتينطوو لوحتلا عيرسلا قبئزلا هجازم

 ددأت نع ةبيصع تاقوأ ىف مجحب هل عج هنيعب ابمبنو , ةقداص ةيلس ةبغر ىلا

 لايح فونوزاس رزأ دشينأ هيراكناوب دارأف ء برحلا ةجرد ىلإ نيييرصلا
 دارأ اك « لبقت ال بلاطم اببرص قاهرإ نم اهرذحت نأ ىلع هدارأو ءاسفلا

 ةيسايس ةميزه ربتعي نأ نكمي ضارت ىأ لوبق رم موزللا دنع هعنمي نأ
 .اسفلاو ايناملأ دي ىلع ىتالثلا قافولل

 نيباورلا ىركسلا» كورلا دعاس وب اضأأ ميراكلا وراقرار و هوك كفو

 اعوزنراك أ ًافقوم فونوزاس ذختينأ ديريو قودنارغلا هسأري ناكو ًاريثك
 دقو . مالسلل بحلا رصيقلا ىلع طغضاا ىف كلذ لالخ دبتجيو ناودعلا ىلا

 هراثأ اموهو «  اينابمشلا ةلاحو » برحلا حور فصو ىف جوليلاب داجأ

 قودنارغلا اهماقأ ىلا ةبدأملا نع هريرقت ىف  نييسنرفلا نيرئازلا دوجو
 وليسونس ارك ىف ىركسع ض ا رعتسا بقع هيل ويم, ءاسه ىف هيراكناوبل ًاهركت
 دوسألا لبجلا ىنريمأ دجوف قئاقد عضيب داعبملا لبق جوليلاب لصو دقق
 بقاعتلا لع سرطب قودنارغلاو الوقينقوهنارغلا ىجوز استليمو اساتسانا

 : لاعفنالا لع لدن ةجحل ىف هتثداحم ىف اعم اتذخأف ةدئاملا ناقمنت
 تاقوجلا فرعت نل ًادغف ! ةكرابم مايأ ءةيخضرات 35 انتا لعتأ »

 مويلا تيقلت دقو .زوملاو ربموسلاو نيروللا شرام ىوس ى ارعتسالاىف

 نم هلايق . رهشلا ىهتي نأ لبق عقتس برحلا نأ اهيف ىنخلبي ىدلاو نم ةيقرب
 ال اهنا  قودنصلا اذه ىلا انه رظنا . هزايلألاب ريدج هنا ! ىدلاو : لطب

 دودحلا ءارو هتعمج ىذلا نيروللا بارت« لجأ ؛ نيروللا بارت اهيفف ىنقرافت
 ! فرشلا ةدئام ىلا رظنا نآلاو نيتنس نم اسنرف ىف ىجوز عم تنك ام دنع



 ! ىرخأ راهزأ ابنيزت نأب ىضرأل تنك امو ! جسوعلاب ابلك ةنادزم اهنإ
 ضراألا نم ناديع ةعضب تعزتنا دقو . نيروللا نم جسوع هنا! نآلاو

 ريفسلا ىدح ؛اسنليم . ىقيدح ىف اهبح ترذبو ىعم اهترضحأو ةمومضملا
 . « رصيقلا لبقتسأو بهذأ اهني انل مويلا اذه ىنعي ام هل ىلوقو ًاضيأ

 ايساتسانأ ةقودنارغلا ىلب امف ًاسلاج تنك ماعطلا لواتت ءانثأ فود

 نلو بشنتس برحلا نا ١ تلاقف تائينتلاب ةجوزمم ديشانالا هذه تفنأتساف

 ىف انشويج قالتتسو نيروللاو سازلآلا درتسنس . امئاق اسقلا نم ءىش قس

 « . ايناملأ لع ىضقنسو . نيلرب

 « . ىلا رظني رصيقلا نأف ىسفن طبضأ نأب حي ١»  ةأخل تلاق مث ه
 ثعب احامص ةعبارلا ةعاسلا ىف ىأ ابسفن ةليللا كلت نم ةرخأتم ةعاس ىفو

 جنلشل لاق ىتلا ةرذنملا ةيقربلاب انيف ىف ىسورلا لامعألاب مئاقلا ىلا فونوزاس

 : ىهو احل موزل ال اهنأ هيراكناوب ةرايز لبق
 بترتت ىتلا ةزطخلا بقاوعلا ؛مزحىف نكل ةيدوةروصب نيبت نأ وجرأ»

 ناريفسلا فلكدقو .اييرص ةماركب ًاسام نوكيو اسفلا هب موقت لمع ىأ ىلع
 « . لادتعالا ىلا اوعدي نأب ىزيلجنالاو ىسنرفلا

 ىلا تاملعتلا تلسرأو ةقداصملا مامت اذه ىلع هيراكناوب قداص دقو
 ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو نأ ديب . انيف ىف ىسذرفلا ريفسلا ىلا كلذ عم قفتت
 وركريأ ريسلا ظحال دقف ؛ اذبكمنقم ديدبتهيلع ىوطني ىذلا رطخلا تكردأ
 . .«ىجري عفنىأ نود اديدش اجيهت ثدحي نأق يلخ انيفل غيلبتلا اذه لدم نأ»
 .  ةنطفلا لع ةكرحلا هذه ىوطنت ال نأ ىئخي نصلوكين رثرا ريسلا ناكو
 . ىلاتلا مويلاىلا ءارجا ىا ءىجري نأ ىارغ دراودا ريسلا ررقو

 ةلاطم نع اسفقلا فرص ايسورلاو اسنرف اه تلواح ىتتلا ةكرحلا هذه نا

 قلتي مل انبف ىف ىمورلا لامعألاب مئاقلا نآل ءائيش كلذ عم دفت مل ءىثب اييرص
 ةرازو ىلا هروف نم بهذ دقو . هيلوي 7 رهظ دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىفالإ هناملعت
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 ىف الا هتلباقم عيطتسي الو ًادج لوغشم دلوتشرب نأ علبأ هنكل ةيجراخلا
 ةعاسلا ىف دارغلب ىف ىتاهنلا غالبلا مدق ءانثاآلا كلت ىفو . ىلاتلا مويلا حابص

 كلذ لبق تلصو تاملعتلا هذه تناكول ىتحو . هيلوي "ع ءاسم نم ةسداسلا .
 ا(فاعو ها ضر ةضاضدارأ اجدع نمددك انا كرتعر تنال
 . تباثلا ةيوسملا ةرازولا ممصتلو ءىثب مايقلا

 ريفسلا جول لابو فونوزاس غلبأ ؟ هيراكناوب ةرايز تققح دقل

 : ةيتآلا طقنلا « ةيرس ةفصي ىلاتلا مويلا حابص ىف ىزيلجنالا
 امف لودلا هجاوت ىلا لئاسولا فلتخم ىف ءارآلا ىف ماتلا كارتشالا - ١

 ةصاخو ابروأ ىف ىلودلا نزاوتلاو ماعلا مالسلا ىلع ةظفاحماب قلعتي
 . قرشلا ىف

 وأ تاحاضياب ايرص ةلاطم نود ةلوليحلا انف ىدل ىعسلاب ارارق - ؟

 نأ رربتو ةيلخادلا اهنوئش ىف لخدت ةباشمب ربتعت ىرخأ بلاطم
 . اهلالقتساو اهتدايس ىلع ءادتعا هذه اهربتعت

 . نيدالبلا ةفلاح ابضرفت ىلا تابجاولل ًايمنر ًاديكوت +
 دارغلب ىف لمعلا ىلا اهتردابمب انيأر اك طقنلا هذه ةيناث اسفلا تدسفأ دقو

 .ناتطقنلا امأ . امهتاملعت ذيفنت ىمنرفلاو ىسورلا ناريفسلا عيطتسي نأ لبق
 ىبنرفلاريفسلا امهمدختسا دقف . تلت ىتلا ثداوحلا امهرسفتف ةثلاثلاو ىلوألا

 ديأتب اسنرف هب تدعو « ضاسي ىلع ليوحت ه ةباثمب غروبسرطب ناس ىف
 ىلا اهططخ ذيفنت نم اسفلا عنمل هذختت نأ نكمي ام لكى امان ًادبيأت ايسورلا

 رهاظ اذهو .ابروأ ةيقبل دعب ةفورعم نكت مل ىتلاو ءاهذيفنت دلوتشرب ررق
 مدقأ ام دنع فونوزاسل اهئاطعإ نع جوليلاب ني ل ىلا تاديك أتلا نم

 برحلو ةئبعتلل آديهمت اسسورلا ىف ةيرس ةيركسع تاءارجا ذاختا ىلع ريخآلا

 . ةماع ةيروأ



 دس اياد

 « ةيئزجلا ةئبعتلاب  ةصاخلا فونوزاس ةطخ

 هيلوب 54 ىف

 تاموكح تاهجلا لكى اسفلا ءارفس طاحأ هيلوي 74 عملا موي حابص ىف
 . قباسلا مويلا ءاسم ىف دارغلب ىف مدق دق ناك ىذلا ىتاهنلا غالبلاب دالبلا كلت

 نيلرب ادع ام ناكم لك ىف ملأ عقو ةدينعلا هتجطو ةمراصلا هلاطمل ناكف

 . سجاومهللا رش هلجأ نم رطاوخلاب تسجمو
 اهتهجو ةلود نأ ىأر ةقيثو لوهأ ه هنأب ىارغ دراوداريسلا هفصو دقو

 اسعلا نيب الخلا ةيهام ىف ثحبلاب نعي مل هنكل .« ةلةتسم ىرخأ ةلود ىلإ

 متري امناف عوضوملاب تهأ نا وهف . ارتلجنا نأش نم نكي ل رمآلا نآل ابيرصو

 .ىرخآلا لودلا ءارآ عمسي ىتح رظتنيس اذلو ىروألا مالسلا ةهجو نم هب

 تاحارتقالا نه ةفئاط ىئتريذخأ ىتاملآلاو ىسنرفلا نيريفسلا ثداح نأ دعبو

 .دعب ايف ال ضرعنس ابروأ مالس ىلع ةظفاحبلل
 ًاريزو ناك ىذلا ةيناقحلا ريزو ناترام  ىنفناب كيترا سيراب ىفو

 فرعي ملف . هيلع ديزم ال اكابترا ىلايفيفو هيراكناوب ةبيغ ىف ةباينلاب ةيجراخلل

 م.دقتو روطت نم دج ام نيبئافلا ريزولاو سيئرلا غالبإ ىوس لعفي ام

 ىلساللاب قلت ام ناعرس هنكل . رذحلاب ًانورقم ايرص ىلا حصنلا ضعب
  رهوجب املع دق ىايقيقو هيراكناوب ناك ثيح اسنرف ةدارطلا نم تاملعت

 ىلع ىتايفيف لسرأ دقف . ايسورلا نم اهايقلت ةيكلسال ةيقرب ن« اهلا غ١ ءاللا

 أد نم نأب و سيرابو دنا عروبسرطب ناس ىلا ةكلسال لتامر ثا

 اهلالقتساو اهفرش عم بسانتت ىلا ةيضرتلا لكل احلا ىفايبرص مدقت نأ )١(

 بلطت ىلا [ اذكه | ةعاسلا نيرشعلاو عبرألا ةلهم دم بلطت تأ (؟)

 .. بلطلا اذه اسنرفو ايسورلاو ةرتلجنا ديت نأ («) اهلالخ ىف درلا اسفلا



 تاوالا هع

 قيقحت لدبتسي ن أ نكمملا نم له ف ىنالشلا قافولا لود رظنت نأ (4)

 « . ىوسعلا قيقحتلاب ىلود
 . جاعزناو لاعفنا مظعأ ىثاهنلا غالبلا ثدحأدقف غروبس رطب ناس ىف امأ

 فصتتم دعبالا مهشارفىلا ىتالثلا قافولا اريفسو نويسورلا ءارزولا وأي ملف

 رحبلا بايع رخمت تدعتبا دق اسنرف ةدارطلا تناك نأدعبو ليوط نمز.ليللا

 ءالؤه نم غلب دقو .ءامسلا موجن تحت هيراكناوب لمحتو ةدنلنف جيلخ ىلا

 امبيف اولصاو نذللا نييلاتلا نيعوبسالا لالخ ىف ىركفلا دوهجلاو بعتلا

 دوهجماو بعتلا مهنم غلب لوقن نيع محل ضمغت دكت ملف راهلاب ليللا .

 . هيراكتاوب ةرايز نم ممانضأ ام هب ساقي ال آغلبم مايآلا كلت ىف ىركفلا

 ةرازو ىلا هعملا موي حابص نم ةرشاعلا ةعاسلا ف فونوزاس لصو دقو

 جنليش نورابلا ايح ام لوأ ناكف وايسوكسراست نم ًامداق ةيسورلا ةيجراخلا

 اذه حاصف ًاينوفيلت ريخلا رصيقلا غلبأ مث ! ةيبروألا برحلل اهنا وه هب

 . دجب ام لكب طاح نأب هرماوأ ردصأو « قلقمل اذه نا ٠ : الئاق

 كلسم حضويو ىئاهنلا غالبلا صنولتيل قئاقد عضب دعب ىراباست لصوو

 ةرواشمل تقولا نم أاعستم دعب دج ناكو - فونوزاس هلباقف هرربيو اسعلا

 هلوقب  هترهاظمل ةرتلجنا دادعتسا. غلبم ملعيلو نييسورلا ءارزولا نم هريغ

 هددت ىذلا فقوملا نيبي نأ عيطتسي ال هنكل هب تآ وه ام لعب هنا

 فونوزاس نكل لاع توصب كلذ دعب ىتابنلا غالبلا ىراباست التو . ايسورلا

 ناك ىذلا فلملا ركذ ءاج ام دنعو . هتاضارتعاو هتلئسأب ًاريثكه عطاقب ناك

 هلأس ءلودلا ىلع ايرص دضاسمتلا اهقوست ىتلا ةلدآلا عيمج ضرع هب داري

 هب تلدو ىناهنلا غالبلا تمدق نأ دعب هب اهسفن اسغلا قياضت اذامل فونوزاس

 ىلا اقاوت ام لاح سيل هنا لاق مث . هيزنلا قيقحتلا ال برحلا ديرت اهنأ ىلع

 ىه ةقيقملاف » ىابنلا غالبلاب رومالا هيلا تلصو ىذلا دعب فلملاب ام ةقرعم

 | اسقلا نأب ىراباست جبتحا الف.« 0



- 

 ىلع ىوطنت ةيينجأ ةلمح نم اهضارأ نمؤت نأ ديرت امنا اهناو مالسلا بح
 كبتم فونوزاس ىدبأ « ليانقلا ةكلاملا اهترسأ نع عفدتو ةروثلاو جسببتلا

 امهنيي ترادو .« ايروأ ىف رانلا نومرضت متتأو مالسلل مكبح غلبم ىرنل اننا»
 عفدي فونوزاس ناكف ةعاس فصنو ةعاس تقرغتسا ةشقانم كلذ رثأ لع

 ةصاخو اهتمارصو بلاطملا ةغيص دقنيو ايسورلا اهتهجو ىتلا مهلا اببرص نع
 . رمآألا ةئيبخ فرعأ انأ » : ةنيفلا دعب ةنيفلا لوقي ناك. ةاطعملا ةلهملا رصق

 . كضرحت ةينام آلا فحصلافثدح ام ىرأ ىتا . اييرصا وبراحتن أن وديرت مكنإ
 اب نوعلطضت ىتلا كلت ةميظع ةيلوئسمل ابنا . ابروأ ىف رانلا نولعشت متنأف

 مهف اهريغ ىف امرو سيرابو ندنل ىفو انه عقو نم اذهل نوكي ام نورتسو

 ريزولا نأ ىراباست سفن نم مقو دقو .« هلرربم ال ءادتعا اذه نوريس

 لوقي الأ لع ًاصيرح ناكهناو . العفنمناك امرك أ ًايتكم ناكامبإ ىسورلا

 ىراباست ىأر ناكدقف ةلمجابو . لبقتسملا ىف ايسورلا فقوم ىلع رثؤي ًائيش
 . « ًايسن ًاثداه ناك» فونوزاس نأ

 دقف ىراباست هنظ امم ًاقلقو الاعفنإ رثك أ فونوزاس ناكدقف كلذ عمو

 عادخلا نم ناك ذإ دلوتشرب قرط ةصاخ ةفصب هتطخأ . جازملا برطضم ناك

 عيطتست ثيحب ةلدتعم نوكتسبلاطملانأ معزتعيباسأ ةثالث تلظ اسفلا نأنيبلا

 .ىتاهت راذنأب ةريغصلا ةكلمملا كلت هجاوت كلذ دعبو ديكأتلاب اهلوبق ايرص

 ةيبرصلا دودحلا ةزاتجم دب ال اهناو برحلا ديرت اسفلا نأ هم ادب
 ايران ةيسنرتلا زا ذزلا نش رو ةيراكتاوب ذأ لاه هسوقلا
 قوفو . امهم لصتي نأ هيلع رذعتملا نم ناكف تاءاس عضيب كلذ لبق ايسورلا

 دعتست نأ بجيف نذاو « ىراباست هلاق اه لك ةحص ىف بائرب ناكدقف كلذ

 نم قثوتست نأ بحيو ةريبكة كتامولبيد ةبعلل لقآألا ىلع وأ برحلل ايسورلا
 ثداحتي ناكامني  جنلش نورابلا فلك اذه ىلعو . اينامورو هرتلجتا ديبأت

 ثداوحلاىرجم ادلع هيلاملاو ةيرحبلاوةيبرحلا ءارزو طيحينأ س ىراباستع م



 رطخأ دقو . رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىف دقعني ءارزو سلجم ىلا موعدي نأو

 .انيفو سيراب ىف امهتفيظو رقم ىلا ةدوعلاب وكييشو ىكسلوفزيا جنلش

 ةرازو ىراشتسم نم امهريغو ىستبورت سنربلاو فوتارين ىعدتساو
 نأ ىلا ةساملا ةرورضلا ةيلاملا ريزول نابأ كلذك . مهتازاجأ نم ةيجراخلا
 . ايناملأ ىف ةدوجوملا ةلودلا عئادو عيمج ةنكمم ةصرف برقأب بحسي

 ناكرأ ةتبه سيئر شتفيكش ونانإ لارتجلا هسفن فونوزاس رواشو

 شيجلا ةئبعتل ةمزاللا تادادعتسالا ذختي نأ هيلع حرتقاو ,رمألا ىف برحلا

 ايناملآل راذنا ةياثمب اهنالعإ نوكيو طقف اسفلا دض هجوت ةيئزج ةئبعت ىسورلا
 جتتتسيام وه لاح لك ىلع اذهو . اييرص ةمجاهم نم اسعلا عنمل ةلاعف ةعدخو

 ناك ىكساروربودو . كساروربود لارنجلا اهاور ىتلا ةيلاتلا ةصقلا نم ش

 ىلع رداق كلذل وهف ء1914 ةنس ىف برحلا باكرأ ةئيه ىف ةئبعتلا مسق سيئر

 ةصاخلا ةينفلا تادادعتسالاو ليصافتلا عيمج ةقيثو ةفرعم فرعي نأ

 بتكف ىفنملا ىلا ةيفشابلا ةروثلا هب تعفد دقو . ةيسورلا ةئبعتلا تاءارجأب

 هتنافخهقاروأو هتارك ذم هدي تحت نوكت نأن ود دارغلب ىف 1499 ةنس هتباكح

 هتامولعمو ةنيبلا هتحارص نأ ديب . ركذت ال ةنايخ لئاسم عضب ىف ةركاذلا

 نيحلا كلذ رم ترهظ ىتلا قئاثولا عيمج ابتتبثأ دق ةماعلا هتقدو هقيثولا

 :ىكسلروريودلاق . !4؟مةنسفروطسلا هذهبتاكاهب صتخاىتلا ثيداحأللاو

 لارنجلا ىناعدتسا رهظلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا نيب هيلوي ١١ ىف

 ىلا بلطو نوفيلتلا ىلا برحلا ناكرأ ةئيه سيئر شتفيكيش ونايإ
 | . لاحلا ىف هبتكم ىف هب قحلأ نأ

 اسعلا تهجو دّقف . ًادج ةريطخ ةلاحلا نا ه : ىل لاق هيلع تلخد ايلف

 انعسي سيلو . اتاتب هلوبق نكمي ال ًايئابن آاغالب ةيبرصلا ةموكحلا ىلا
 آدغف . ةمماح ةروصب كلذ نلعي نأ ررقت اذلو رمألل ثرتكت ال نأ

 اهرسأب ايسورلا نأ هاوخ زيجو ىعسر راذنا  ديلافنا كسور ه ىف رشني
 ةموكحلاو رجلاو اسفلا ةموكح نيب تاضوافملا يرحم ديدش هانتثاب عبتت



 ل املك

 ىرصلا بعشلا ةماركر اطخألا تددب اذا ةنك اس لظت نل اهناو ةيرصلا
 ةئبعت نوشتملا نيك لك تددعأ لهف . نوندألا اتاوخا مهذإ هتمالسو

 ١ انج

 ناد مس ل دادعأب ةقدعتملا

 ةئبعتلا هذه قلخت ال نأ بحبو . اهدحو رجملاو اسّعلا دض ةيئرجلا ةئبعتلا

 ٌْ . اهوحن ًايئادع المع اهيف ديت نآل ةبسانم ايناملاأل

 ديدج نم ىترمأ هنكل . نكمت ريغ رمأ ةيئرجلا ةثبعتلا نأ هل تنبأف
 . . هذختا ىذلا هرارقو قفتي الصفم ًاريرقت ةعاس دعب هل بتكأ نأ
 ىناو . ةرهاظ تناك ةئازج ةئرعت شيجلا ةئيعتل ةقلطملا ةلاحتسالاو

 ؟ ةيرحلا انططخ دئار نروكتس تناكى لا ىه ثعاوب ةيأ لءاسنال
 ' ماظن ىلا رظنلاب هنا ىسلرورود - انهو) ةيسسايس كحاو

 . (اهدحو افلا لوانتت ةكبعت ةطخ عضوت ل كلذ ىلعو نازل رعد

 :ديدهتلا نا ؟ اهدحو 0 ا
 ءاردزا ىف عورشلاىلع لمحت دق ءرملا ةوق ىلع عنقم ليلد هدنسي ال ىذلا

 ضيفن بقاوعلا نمامل بصي ناك انأ وق نم ءزج ةئبعتو . ديدبتلا ذه

 . هعقوتت انك ام

 . بير الب ةلاهج ما اولا يشر قمت را ةئيعتلاف
 ركسومواسدوأو فيك ىه ةيركسع ملاقأ ةعبرأ بعت نا ةيلا تناك دقو

 اقليف رشع ةثالث ةيركسعلا مملاقاألا هذه مضت ىتلا ىضارالا ىفو . نازقو
 سلا تقو ىف هيث نك ا

 ضرتعت ىلا ةينفلا بعاصملاو راطخاللا لك حض وب ىكسارورود ىضمو

 دعب ىرورضلا نم ىريدق هنا لاق . تحرتقا ىلا ةروصلاب ةيئزجلا ةئبعتلا

 برضلا رثؤي ىكلو . دودحلا ىلاةعبرألا ميلاقألا هذه دونج مدقنت نأ ةئبعتلا

 ميلقإ ىف دونجلا ءالؤه ضعب فحزي نأ بحي لاهشلاو قرشلا نم اسفلا ىف
 اذاف . ايناملا جعزنت ال ىتح ايفوصراف ملقإ سميال نأ دارب هنكل . ايفوصراف



 ع ةا/©

 ًافوشكم هنم اسمنلل مخاتملا ءزجلا تاب ايفوصراف يلقإ ىف تادادعتسا ذخنت مل
 ةماع ةئبعت ةيئزجلا ةئبعتلا ولت نأ رمآألا ىضتقا اذإ هنأ نع الضف . ىحت ريغ

 نم هنم ءزج بحسي أيفوصراف ميلقا ىطايتحا نآل اهمانطأ ىضوفلا تبرض
 راطخالا هذهو . تعقو دقةيئزجلا ةئبعتلا نوكت ثيح نازقو وكسوم ىعيلقإ
 . رهظي 5 كاردالا ماه رمالا لوأ ىف فونوزاس ابكردي مل تايوعصلاو

 ربشأ ةعضب ىوس هبصنم ىف ىضق نكي ىذلا شتفيكشونابأ لاح ناككلذك
 لاثمأ نويركسعلا نوينفلاو ىرتس 5 ةيئرجلا ةئبعتلا ةطخ ذيفنتا ىف عرش دقو

 . كلذ ءارج نم مات 2 ىف فوليناد لارتجلاو ىكسلر ورود

 دقو . 0 عم ء ءادغلا 5 لوانتف شتفيكشونايأ عم هرييدتو

 بذي نأانل مظعلا ع فنلا نم هنال ءاضيأض وفملا اينامور ريز وىدنامايد ىعد

 نم هنذختي امف ىمظعلا لودلا عم اينامور كارتشا نوكي امني انفصملا اينامور

 فونوزاس لاق دقو « احل ةرهاظ ةلماجم ةباثع نلدنك ةيكتامولسد تاءارجا

 اهنماضتةرتلجينا ناعت نأ لمأو برحلا هانعم اسفلا هتذختا ىذلا ءارجالا نا »

 ناو « ريثموبيعم ه كولس اسملا كولس سرا لاق . « ايسورلاو اسنرف عم

 هيلع تمدقأ ام بع مدقتل تناكام اهمأو  هلوبق لاحب نكم ال اهلاطم ضعب

 امهوارآت قفتا ايسورلاواسنرف نا ناناكوب رخأو . الوأ انأملا ةراشتسا نود

 مدقت نل اسنرف نا » كلذ ىلع جوليلاب دازو . مات اقافتا هيراكناوب ةرايز ءانثأ

 خيبت يدؤتس ارمالا مزل اذا نشل طق ةسايسلا ةي وتلا دب انعورلا لأ

 عيطتسيال هنأب نان اكوب باجأو « ةفلاحما ةطساوب اهيلع ةضورفملا تابجاولا

 000 هالاقاملكافارغلت ىارغ غلبيس هنكلو هرتلجنا نع ملكتي نا

 نأ نكم نماضت ىأ هرتلجنا نلعت نأ ىف لمآلاب للعي نأ عيطتسيال

 0 ىف ةرشابم ةحلصم اهل تسييل ةرتلجبناف . حالسلاب ايسورلاو اسنرف ديبأت
 فونوزاس درف .ابلجأ نم برح ىلع ًادبأ قفاومنل ةرتلجنا ىف ماعلا ىأرلاو



 د خالل

 هرتلجنا نأو ةماعلا ةيروآلا ةلأسملا نم ءزج ىوس تسيل ةيرصلا ةلأسلا نأب

 هنكل اهبثيج ايسورلا ءىعت نأ ىري ايصخش هناو , اهسفنركنت نأ عيطتستال

 . ءارزولا سلجم عمتجم نأ لبق رارق ختي نل
 باجأ جوليلاب نأ ديب  ةلبما دمل اسفلا ىلع ريثأتلا ذئدنع نان كود ىأت راف
 ىلع ةينلا تدقع دق اهنأ اماو عدخت اهنأ اما اسماف اذ حمسيال تقولا ناب

 ةصرف دحتملا تباشلا فقوملا ىوس سيل نيتلاحلا انلكىفو . لاحلا ىف لمعلا

 برحلا نم ىدافتلل

 حيرصت ىلع وصحلل ناناكوب لع ناطغضي جوليلابو فونوزاس ىضمأملو
 . ىارغ دراودا ريسلا ىلا الماك ار يرقت قربلاب ثعبيس هنا لاق ماتلا نماضتلاب

 نوكي دق ىارغ نأ , ىف ىصخشلا هيأر نع بارعالا دح ىلا بهذ دقل لب

 نم ابروا ىف ِلسلاهل ضرعتت ىذلا رطخلا نيلربو انيفل ةوقب نيبي نآل ًادعتسم

 رذعتملانم حبصي دقفةماعب رحلا تسما اذا هناو . .. ايرص ىلع اسفلا ءادتعا

 برحلا تبشت اذا هنا فونوزاس ظحالو«. دايما لع وب نا هرالمتا لغ
 ايسورلاو اسنرف عم كرتشتمل اذا اهناو الجآ ناو الجاعنا ةرتلجنا اهلا رجتسف

 ءاليج ًارود» كلذ ىف بعلت ملوالامتحا رثكا برحلا تلعج لمعلا ىف

 تناكول اك ًايبرقت حولي ناكهنا» جوليلاب لاوقأ نم ناناكوب صلختساو
 ءامبلا مامضنالا انيبأ ول ىتح ةمواقملا ىلع نيتهمصم ايسورلاو اسنرف

 اهنماضت نالعا ىلع هرتلجنا لمح نع هرجع نم فونوزاس لمأ باخو
 ىثاحتف اسفلا ىلع ريثأتلا ف عفني نا لمأ انالعا لاحلا ىف ىنالثلا قافولاعم
 ىلا ةسايسلا هل نيبيل دعب دعتسا دق نكي مل هنا كلذ . ىناملآلا ريفسلا ةلباقم

 . الوأ ءارزولا هئالمز ةرواشم ىف بغرب ناك هنأ ىلا اذه . ايسورلا اهذخنت

 ءاذغلا عامتجا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىف ةيسنرفلا ةرافسلا رداغي داكام هناف اذلو

 ىف ىعسي نأ ىلع ىأرلا رقتسا ثيح ءارزولا سلجم عامتجا ىلا هجوت ىتح
 ةيروأ ةلأسم حبصتق ةيرصلا ةيوسفلا ةلأسملا فرظنلا ىلع ىمظعلا لودلا لمح .



 ديقي نأ ىلع لمع ىعسملا اذه ممجني مل اذاف . ةياحم اهئاقبا ىلع لمعي نأ لدب

 ايسورلا نوكىتلا ةظحللا ىف ايرص ىف ىوستلا شيجلا نم نكمت بناج ربك أ
 هنأب دارغلب ىلا فونوزاس قربأ اذلو . اهحالس ىلا ةيابنلا ف تأجل دق اهيف
 ىف كشلل الاجم كرتي ال ثيحي زجعلا نم عقاولا ىف ايبرص زكرم ناك اذا

 لب مواقت ال نأ اييرصب قلخيف ايسورلا نيبو ابنيب بشنت برح ةجيتن
 ٠ . لخدتتنأ لودلا ىه دشانتو لانق نود اهضارأ لتحت اسفلا كرتتو عجارتت

 ىف ةاطعملا ةلهملا لجأ دم بلط ىلع اهضحب ةيقرب لودلا ىلا لسرأ كلذك
 لودلا اسفلا تنكم ام اذا مزلي امب ايرصل مصنلا اوعيطتسي ىكىئاهلا غالبلا

 . وفيجار يس قيقحت جئاتن ىلع عالطالا نم

 ءارزولا سلجب رقأ دف ىعاسملا هذهرمثت ال نأ ناكمالا زيح ىف ناكاملو

 ار ١١٠ر٠ ٠ ٠ دينجتىأ «فونو زاس.اهآت را ىتلا «ةيئزجلا ةئبعتلا» ةطخ «ًايئدبم»

 ةيونجلا ةعبرالا ميلاقألا ىف ةدوجوملا رشع ةثالثلا قلايفلا عومج مث ىدنج
 فونوزاسررق اذا الا كلذ ناعي ال نأر رقت دقو . اسفلا نمير قم ىلع : ةعقاولا

 رصيقلا هيلع قدصي نأ لبق ًايئاهن اذهءارزولا سلجم رارق نكي لو . هترورض
 .ىلاتلا مويلا ىف

 .ءاسم ةعباسلا ةعاسلا ىلاوح الا نيلاتو وعقول ا لبقتسي مل اذكهو

 ررسب نأ :ناملألا ءارفسلا ةيقبلو هل ةاطعملا تاملءتلل ًاقافو , اذه لواح الف

 فلورا نبأ ايرضو'اببعلا نيب عاذنلا رصح ىلع ثحو اسفلا لمع

 . « رجملاو اسالا ىلا موللا هيجوتىف دح دنع فقي ال لاعفنالا ديدش ناكو د

 ملست نأ ايسورلا ىلع ليحتسملا نم نأ  ممصت ” مظعأ ىلع لدن ةروص ىف

 ىف ىدبأ مث , نأشلا ىذ نيفرطلا نيب ىرصلا ىوسفلا عازنلا ىوسي نأب .

 . اسمنلل طعت مل ىثابللا غالبلا ايلا ناغأو ايريم اهلك قا دوغولا نأ ةناقف

 دوعولا هذه ترحجنأ ايرص نأ ىف تبلا ةلأسم تناك كلذل . لودلل لب اهدحو

 موقت له ىرتو فلملا ىلع علطت نأ ابروآ ىلعف . ةيروأ ةلأسم اهزجنت مل وأ



 ل !9خس

 مصي ال اسفلا نأ نع الضف اذه . مح ساسأ ىلع اسفلا نم ةهجوملا مهتلا

 . دحاو تقوىف اكحو ةيعدم نوكت نأ

 تسلا لودلا ىلع ةلاسملا ضرعت نأ ًايلمع سيل هنأب سيلاتروب هباجأف
 حبصي اهؤافلحو لودلا هذختت ىذلا ماعلا ىسايسلا فقوملا نآل اف لصفلل

 ذاختا رم ةيلمعلا ةدئافلا امو . ةلأسملا هذه ىلع مهمكح ىف لصافلا لماعلا .
 فقوو باج ىف نويسايسلا اسفلا ءاتدصأ فقو اذا  ةئئاضق تاءارجا »

 كلذ عمدعو م ؟ ةلاحلا هذه ىف لصفي ىذلا نم ؟ رخآ بناج ىف مهموصخ

 نم ايناملأ عقوتت نأ ىف هكش د ىدبأ هنكل فونوزاس ةركف نيلرب غلبي نأ
 ىمظع ةلود ةيأك اسفلاف . ةييروأ ةمكحم ىلع اهقيقحت جنات ضرعت نأ اهتفيلح

 .« رطخلل ةيويحلا اهحلاصم اهيف ضرعتت ةلأسم يكحتلل ضرعت نأ ضفرت فوس
 ةمأو ةموكح ذخأ ىلا ليبس ال هنأ نع مالكلا ىلا ثيدحلا فونوزاسلقنو

 نم لاح ةعنقم تسيل اسملا ابهجوت ىلا مهتلا نأو « درف ةريرحب ء اهرسأب

 نم هتيشخ سيلاتروب ىدبأى تح ًافازج اسمنلل مهتلا ليكب لعج م ؛ لاوحألا
 نم سيل دقملا نإ ١ فونوزاس هباجأف .هامعأ دق اسفلا لع هدقح نوكينأ

 : الئاق حاص ًاريخاو . «اهرقتحأ نكلو اسفلا ىلع دقحأ ال ىناف . ىتعيبط

 نم ايسورلل صانم ال ةلاحلا هذه ىفو اييرص ماهتلال ةجح سلتت اسفلا نأ »
 . اسعلا ةيراحم

 رظتني جوليلاب ناك ف ونوزاس بتكم سيلان روب هيف رداغ ىذلا تقولا ىف

 . سيلاروب عم هشادح ةجئانو ءارزولا سلجم تارارق ملعيل هيلع لوخ.دب

 طعي م رشن اه ةيسورلاةيجراخلاريزو عم هثيدح نع اذه هاور ام نأ ديلا

 . ثيدحلا اذه نم ةيضرم ةروص
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 لباب قرا سوتسا]ك قاييركلاب ىوكتلا
 ناس قوف ةقلاع تلظ ىتأا رحلا ةجوم تناك هيلوي 80 تبسلا موي ىف

 تناكو , اهاهتنم تغلب دق نامزلا نم ارهش فيصلا طساوأ ىف غروب رطب

 مهتلطع نوضقي ثيح ىلا اهولقتسا دق مالسلا نوبحي سانأب ةظتكم رطقلا
 عمتجيو رصيقلا عمتجا دق سمشلا هحفلتىذلاوليسونساركلهس ىفو « ةيفيصلا
 ىفف . سورلا دونجلل قيصلا ضارعتسالا ةدهاشمل هرسأب قارلا غروبسرطب
 ةساير تحت ًاماه ًاسلجب ءارزولا دقع مويلا كلذ رهظ لبق ةرخأتم ةعاس

 دكتولو . ةعاس تاروانملا تلجأ نأ دح ىلا ءارزولا عامتجا لاطو . رصيقلا

 ىركسع لاعفنإ ًاعيمج طابضلا ىلع ىلوتساو تفقو ىتح ىرحت تاروانملا هذه
 سلجم نأ بناجألا نيبركسعلا نيقحلملا سفنأ نم عقو دقل ىتح ىداع ريغ
 ملاقالا ةعبرآلا ىف اهب رمأ دق ارو ىمورلا شيجلا ةئبعت ىف رظن دق ءارزولا

 مكاح جربرلوأ لارنجلا ثدحت دقو . لقآألا ىلع اسسنلل ةهجاوملا ةيونجلا

 ثيدحلا ءانثأ هناسا لزف سويليش ىناملألا لارتجلا عم غروبس رطب ناس

 راظن ريبك داافنيرج نورابلا ناكو . ةئبعتلاب قلعتت تاءارجإ نع مالكلاب
 نإ » هل لاقف سويليش للي امف ءاسملا كلذ ةبدأم ىف ًاسلاج رصيقلا تالبطسا

 كناف مولا رهظ ررقت امم كربخأ نأ ىل زوحي سيلو . ًادج ةريطخ ةلاحلا
 «ًادج ةريطخ ودبت ةلاحلا نا كل تلق اذإ ىنقدص نكل . ًايرق كسفنب هبلعتس

 رخآلا اندحأ ىري نأ لمأت ه الئاق هبخن برشو سويليش ساكبهسأك عرقو
 «. تاقوألا هذه نم ريخ ىف ةيناث

 ف ضفتس اهنأ نلعأ فولأم ريغ راصتخاب تاروانملا فرع نأ كح

 ىلا لاحلا ىف دوعتس دونجلا نأو ةيروطارمألا ءاحنأ ةيقبو وليسوتسارك

 . برح ةلاح ىف اوناك ول اي ةمئادلا اهتاركسعم



 دل ماس

 سفن ىف ثدحام ناتكيشو امهنأو برحلاو ةئبعتلا ةركف ىوق دقو
 نييماظن طابض ىلا غروبسرطب ناس ىف ةيبرحلا ةيمبداك آلا ةبلط ةيقرت نم ءاسملا
 دقو . ةداعلا تناك ؟ ةئسلا تاقوأ نم رخآ تقو ىف مهتيقرت لدب شيجلا ىف
 .الؤهل رصيقلا باطخ تلت ىتلا ةبدأملا ىف هنإ ىتاملآلا ىركسعلا قحلملا لاق

 ًاريخأ مهل نآ دق هنأب مرورسنع طابضلا راغص ضعب ىلا برعأ ه نينيعملا
 دض نانعلا هبضغل قلطي ناك قيرف ءالؤه ريغو . اسفلا دض المع اوأدبي نأ
 ادوجوم ناكىذلا دوساللا ليجلاريمأ سرطب سنربلا ىح . ىوسمتلا ءاعدالا

 نيب لكشب برحلل سمحتلا اهدوسي هدالب نأب ىنربخي نأ ىأر نيحلا كلذ ف
 ( ناملآلا )اننأ اوركذي مل ًاعيج مهب ىنأكو . قاسو مدق ىلع ةئبعتلا تأو
 ْ . ء! اسمنلل ءافلح

 تناك الوقبن قودنارغلا ةباعر تحت ةرهاس ةيلثمت ةلفح ةبدأملا بقعأو

 سفن ىف غروبسرطب تحيزأ دقو « برحلا ةحلصم ىف ةميظع ةرهاظمل ةبسانم
 ىلع دوعي وهو ىروطاربمألا سرحلا قاوبأ تاوصأ اهئءوده نم ءاسملا اذه
 هلاجر ميقي نأ اردقم ناك هنأ عم بابضلا طسو ةمصاعلا ىلا ةعرسلا حانج
 ةعاسلا ىف تبهذ ه: لوقي جوليلاب بتكو . رخآ ًارهش وليس ونسارك ىف
 ليللع هتفيظو رقم ىلا ًادئاع ناكىذلا يكسلوفزيا عدول ةطحلا ىلا ةعباسلا
 ول م دونجلاو طابضلاب ةظتكم ًارطق : ةطيشن ةكرح ةفصرألا ىلع تيفلأف
 برحلا نأ ىلا انالك ىبتتاو اعارس انءارآ هايإو تلدابتف ةئبعت كلانه تناك
 :ةقيثو تناكو ىلاب سيسنربلا تثعب ىلاتلا مويلا ىفو « ةرملا هذه ةعقاو
 مامح ىف تناك نيتللا اهتباو اهمأ ىلا ةلجعتسم ةبقرب تاقودنارغلاب ةلصلا

 قربأو . ايلاطيإ وأ هرسيوس ىلا لاحلا ىف رفسلا ىلع امهثحت ايناملأب نجنسيك
 ىف هترسأ ىلإ زاقوقلا ىف ةلحر نم لي ىلع ىعدتسا ىذلا فولين اد لارتجلا
 غروبسر طب ناسيا الاحةدوعلا اهوجريةيوسفلا دودحلانم ةبرقم ىلع أيلودوب



 سلما

 «ءايسورلا ف بردلل ةقباسلا ةرئفلاو

 ىذلا ) مالا ىرازولا سلجملا كلذ ىف هيلوي ؟٠ موي ىف ثدح ىنذلا اف

 ابنم اذه لك سفنلا ىف عقب ىتح رصيقلا ةرضح ىف ( جاتلا سلجم أطخ ىمس
 انكل ءًارضاح ناكنم لكولاق امل اطوبضم ًاصن كلمم ال اننإ ؟ برحلا عوقوب
 نيب عقو اعازن نرأ ضرفن نأ انلو . تذختا ىتلا ةيئابنلا تارارقلا معن

 ةدايقب ةيركسعلا ءامعزو ةيئرجلا ةئبعتلا ةطخم كسمتسي ناك ىذلا فونوزاس

 ىلا ةيسايسلاو ةينفلا تابوعصلا ىنضفت نأ نوشخ اوناكو الوقين قودتارغلا

 قا لا ةقوملا هعبتلا نكرتفت

 و ا ا ا لا

 نم ةفئاط ذاختا ىف نييركسعلل لهوست دق هنأ دس. ججح نم ىلدأ امو

 عنقأ اذا ةماعلا ةئبعتلا لهست نأ ام ديرأ ىلا ةيديهعلا ةيركسعلا تاءارجالا

 سلجم اهذختا ىلا تارارقلا ةلمج تناك دقو . اهيلع ةقفاوملاب اريخأ رصيقلا

 ةيقبلا امأ . ديدشلا نامتكلا ىط اهمهأو اهماخليصافت تيقبأ ةسمخ ءاززولا

 سيلاتر وب ىلا م « لاحلا ىف ناناكوبو جوليلابىلا تفلبأوأ تعيذأ ام ناعرسف

 . ليلقب كلذ دعب

 1 ؟ ةسخلا تارارقلا هذه تناك اذا

 ق ةيئرجلا ةئبعتلاب صاخلا رارقلا ىلع « ًايثدبم » رصيقلا ةقفاوم - ١
 رصع ىف هردصأ دق ءارزولا سلجم ناك ئذلا رارقلا وهو . اسُملا دض اهنح

 نأ تعاطتساف سيراب ىف ةيسنرفلا ةموكحلا ىلا غلبأ دقو . قياسلا مويلا

 : رارقلا كيلاو نطولا ىلا هتدوع ءانثأ هيراكناوب ىلا هيلوي "+ موي ىف هغليت
 ةئبعت فرظندقرصيقلا ةرضح ىف ىراجلا مه ىف دقعتملا ءازولا سلجم نا»

 بترتي نل ةئبعتلا هذهو. اسعلا دض موزالا دنع اهبجوتل اقليف رشع ةثالث

 نأ دعب الإو ءايرص دض ملسملا طغضلا اسمنلا تمدختسا اذا الا رثأ اهلع



 ل ماا

 تكرت دقف . مويلا ديدحت بجاو هقتاعىلععقي ىذلا ةيجراخلاريزو كلذب نذأي

 ايسورلاىف ءارآلاو .ايرص تلتحا ولو ىّح تاضوافملا فىضملايف ةيرحلا هل

 حمست نأ ًايدأو ًايسايس ايسورلا ىلع ليحتسملا نم نأ ىللجلا رم لعجت

 « .ابيرص قحسي
 هيومتلل موزللا تقو ةيئرزجلا ةئبعتلا ةحلصم ىف ذختا ىذلا رارقلا اذهف

 ةنس ىف فونيلم ونم ةكاحم ءانثأ شتفيكش نايا ةداهش هدكؤت اسمنلا لع

 ةعبرألا ميلاقآلا ىف ةيئرجلا ةئبعتلا نالعإ الوأ ررقت دقل ٠ : لاق )49

 ىدحجت نألمؤي ناكمنال ام بحرب فونوزاس ناكو «رجملاو اسمنلا فيوختل
 القت ةيوستىاىطغ ةهجو ةكتاموليدلاتاضوافملا هجوتو اسمتلا دصو

 ءامعزلا ناك ىتلا ةماعلا ةثبعتلا رطخ رارقلا اذب- ىثوحت دقو . ايسورلاو ابرص

 لثلاب اهتلباقم ىلع ايناملأ لمحت نا ةقيلخ تناك ىتلاو امنوبلطي نويركسعلا
 تقولا حيي ام اذه ناك كلذك . ةماع ةيروا سرح كلذ ىلع بترتيف

 ةعساو تاءارجا املالخ ىف ذختت نا نكمب ناكىلا ةيكسامولبيدلا تاضوافسلل

 ةدهمملا ةرتفلا نع ه ةيرس ةحنالل اقافو برحلل دادعتسالا ليس ىلع قاطنلا

 . دعب اهرك ذنس « برحلل
 ةيسايس ةمزا كلانهو اهدشأ ىلع ةيناقلبلا بورحلاو ١41 ةنس ىف هناف

 ةيركسع ةيسور ةنجل تلوانت ١41 ةمزأ ةريثك تارابتعا ىف هبشت اسمنلا عم
 وهو تلاقف برحلا نالعا ةباثم وه ةئبعتلا نالعا نأب ىضاقلا سماألا ةيرس

 : : ىزغم هذ لوق
 امربم ءاضقىضقي ال ىتح لاتقلاب ءدبلا نود ةثبعتلا مامتإ ةعفنملا نم نإ د

 انتءارجا رتست نأ ب جيو ب رحلا بنجت هتعاطتساىف لازيال هنأ فودعلالمأ لبع

 ودعلا عدخي |مك ةرهاملا ةيكن اموليدلا تاضوافملا نم راتسب كلذب ةصاخلا

 ش « . هفواخم ىف ناكمالا رد

 نأ رم لقأ الف اسفلا دص ىف مجني ملاذا ةئبعتلا نالعإ ناك اذهب



 م 1م

 « برحلل ةدعملا ةرتفلا ١ تاءارجا ذيفنت ىف ةمئالم ةروص ىف مدختسي

 كلذب لهسيف ةيروطاربمالا ءاحتأ ةفاك ىف عقب نأ ررقت ام وهو . اهرتسو

 دقو . رمآلا مزل اذا امظع اليبست ءاوسلا ىلع اسملاو ايناملأ دض ةماعلا ةئبعتلا
 تاجافملا نم ناك كلذك . هيلع ديزم ال احجام أ وهدف وزان جتا

 بقعو ةدودحلا ةلبملا ءاهنتا درجمأب ابيرص مجابت مل اسملا نأ دحي نأ هل ةراسلا

 .هسفن تبسلا موي رهظ دعيايب رصو اسفلا نيبةيكيتامولبيدلا تاقالعلا عاطقنا

 انيف عم « ةرشابم تاثداحم ه اهيف ترادو تلت ىتلا ةثالثلا مايآألا لالخ ىفو

 ىف كلذ هيلع ظحال ىتح ,ةملاسملا ىلا اليمو الؤافت ريك أ هنا هيلع حال

 اذه هرطاشت مل ةيسورلا ةيركسعلا تاطاسلا نأ ىلع . صاخثأ ةدع عقاولا

 ىف ابيرص ىلع برحلا اسفلا نالعأب ءابنألا دورو هتمتاخ تناكدقو لؤافتلا

 . هيلوي 8

 ةوعد ناك هيلوي؟هىفءارزولا ىلجب اهردصأ ىّبلا تارارقلا ىناثو - ؟

 ىف لتقلا ةمبرج اهيف تعقو ىلا ةظحللا ىف هناف . ةمئادلا مهتاركسعم ىلا دونجلا

 ىحاون ةفاكىف ةيسورلا دونجلا تناكتلتىتلا عيباسالا لالخ ىفو وفيجاريس

 ةديعب ةيفيصلا تانيرفلاو تاروانملل تاركسعم ىلع ةعزوم ةيروطاربمآلا

 ةمئادلا تاركسعملا هذه ىف . ةمئادلا ةيماظنلا اهتاركسعم نع ًاريثك بلاغلا ىف

 ىديأب نوكت نأ بحي ىتلاو ء برحلل ةمزاللا تادمملا لماكب ظفتحي ناك
 اوعدتسي نأ ىرورضلا نم ناك كلذل . ناديملا ىلا اوهجوتي نأ لبق دونجلا

 ىلعابيف اونوكيو مهتادعم لماكب اهنم اودوزي ىلا ةطقنلا ىلا نكمي ام عرسأب
 مث نمو . دودحلا ىلع داشتحالل ةنيعملا ةهجلا ىلا ليحرلل دادعتسالا مدق
 تبسلا موررصع ترج ىلا تاروانملا ماتخ دنع وليس ونسارك ركسعم ضف

 ًاضيأ رارقلا اذه ذيفنت ىف ًادهج شتفيكش ونايإ لأي ملو . نايبلا انفلسأ اك

 . ةيروطاربمآلا دونج ةيقبب قلعتي امف

 ميناركسم ىلا دونجلا ةدوعو لاونملا اذه ىلع تاروانلا ضف نأ ىلع
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 ةيديبمب ةوطخ ديك أتلاب ناكدقل . لاوحألا نم لاح ةئبعتلا لداعي ال ةمئادلا

 كلذ عمو . ءادعلا وأ ديدبتلا ىلع ىوطني المع لاحت نكي مل هنكل ةئبعتلل ةمزال

 ىوطنا دق هيلوي 0+ دحألا موي ىف أدتبا ىذلا رظتنملا ريغلا رمأألا اذهذيفنت ناف

 الاعفنار اأو ةيروطاربمألا ىحاون عيمج ىف ىدنج نويلم نمرثك أ كرحت ىلع
 داس ىذلا لاعفتالا كلذ هبشي ناكم لكىف نييسورلا طابضلا نب اي ركسع

 ةقلقمريراقتهئارج نم لسرتنأ ىعيبطلا نف . قباسلا ءاسملا ف وليسونسارك

 0 . ايسورلا ىف امهيدمتعم نم انيفو نيلرب ىلا
 . طابض ىلا ةبلطلا ةبقرت عم

 قطانم ىفو نوصح ىلع ةلمتشملا ندملا ىف ,« برحلا ةلاح » نالعا - م

 -اسلاو انالآل ةهجاوملا دودحلا

 مايق ىفو مالسلا ىف ةبغرلا لبع لدي ثداح رهآلا اذه ىلع بترت دقو

 سيلاتروبو رصيقلاودحت تناك ةبغرىهو ءايناملأو ايسورلا نيب ةيبحلا تاقالعلا
 لتيا سنرب ه ةيناملآلا. ةيراجتلا ةئيفسلا نأ كلذو . صالخأب انام لأ ريغس

 اهدوجو راثأف تاتمثن ورك ةعلذ نم بيرقلا ءانملا ىف ةيسار تناك. كي ردي رف

 لسرت اهنأ ظحالي ناكو ىكلسال زاهج اهب ناك هنآل ةعلقلا نادنموق ةبير
 ناكو ةعلقلا ةقطنم ىف ةنلعم ء برحلا ةلاح » تناك املو . ةيكلسال تايقر

 ةعلقلا نادنموق عفر دقف سسجتلا ف ىكلساللا زاهجلا مدختسي نأ نكمب

 غروبسر طب ميلقإ ةدابق ىلوت, ناك ىذلا الوقين قودنارغلا ىلا رمآلا اذه
 لاقتعاب لاحلا ىف قودنارغلا مأف . تاتشنورك هتلمج ىفو هلك ىركسعلا
 تناكو. ءانيملا ىف ةيفسلا رجحو ىلساللا زاهجلا ةرداصمبو ىتاملآلا ناطبقلا

 جاجتحا ىلا ىنسعتلا لمعلا اذه ىضفأف لس ةلاح ىف نالازت ال ايسورلاو اينامأ

 رصيقلا ثعبف « أيوق اجاجتحا ةيجراخلا ةرازو ف فوتارين ىدل سيلاتدوب
 مدعو ناطبقلا حارس قالطاب هرمأي قودنا رغلالا هطخم اباتك مويلا سفن ىف
 ةعبات ةنيفس لايح تذختا ىِبلا تاءارجالا ىلع ةمئالااب ىحنيو ةنيفسلا زجح



 مود

 نم رذتعاو ةيدو ةروصب اينوفيلت فونوزاس ًاضيأ ملكتو . ةقيدص ةلودل
 نل هناو بتم ثداحلا ربتعي هنأ سيلاتروب لاق ذئدنعو قودنارغلا لمع

 . هنع ًائيش نيلرب ةموكح غلبي

 « برحلل ةدعملا ةرتفلاب ه ةصاخلا ةيرسلا رماوألا  ه

 فونوزاس هاري ام نوري ةماعلا برحلا ناكرأ ةئيهو نوي ركسعلا نكي 0:

 نم .ىراوطلل اطايتحا ذختملا ةيئزجلا ةئبعتلاب صاخلا رارقلا ىف دب رصيقلاو
 ةيسورلا برحلاناكرأ ةئيه تناكف . ةرورضلا دنع ضرمىركسع ءارجا هنأ

 ' كلذ عمو . ةلاهجلا نم بناج مظعأ ىلع اعورشم ةيئرجلا ةئبعتلا ربتعت ةماعلا ْ
 ططخ عضوملا  ةئبعتلا اررق دق رصيقلاو ءارزولا سلجم مادام  اورداب دقف

 رصيقلا اوعنقأ تقولا سفن ىف مهمأ دب . ططخلا هذه ذفنت الأ ارسنيلمآ اهل

 ةئبعتلل دادعتسالا ليس ىلع قاطنلا ةعساو تاءارجا ذيفنت ىلع ةقداصملاب
 مظعأ اذه نأ رابتعاب برحلل ةدهمملا ةرتفلاب ةصاخلا تاءارجالا ىهو ةماعلا

 مق تاءارجالا كلت ذيفنت ىف ذخؤي نأ اررقم ناكو . ةبقاع لسأو ةيمهأ

 نيتي رس نيتبرفش نيتيقرب نم رهظ ام اهذيفنت ىلع شتفيكش ونايأ فكعف هيلوي
 مويرخ ليبق ةماعلا برحلا ناكرأ ةئيه امه. تثعب 1١/0 : 151+ نيتموقرم
 . ىركسعلا ايفوصراف ,يلقأ ىف دونجلا داوق ىلا هيلوي ؟+ دحالا

 « ؟ برحلل ةدهمملا ةرتفلل خلا ىنعملا وهاف

 لوحتو ايسورلا ضرتعت نآلا ىلا تناك ىلا قئاوعلا مظعأ نم ناكدقل

 اهتاحاسمل ًارظن هنأف . ةئبعتلا ىف ىسنلا اهوطب ةحجان ةيادب اههورح اهئدب نود

 ةيركسعلا تاطلسلا ةيافك ةلقرلاو « ةيفاولا ريغةيديدحلا ابككس مظنوةعساشلا
 ةعرس لثمب ريسلا ىلع ةرداق ىضاملا ىف ةيسورلا ةئبعتلا ةادأ نكت مل ةيلحما

 ردق ىلع ضقنلا اذه لاعتسا ناكف . ةيوسمنلا هلب ةيناملآلا ةيركسعلا ةادآلا

 ىف ثحبلا ىرج دقو . هتاحالصاب فونيلموخوس هيلا ىعس ًاضرغ ناكمالا

 ىف دقع ىرس رمتؤم ىف ًاريخأ ةلأسملا تلحو 1419 عببر ىف ددصلا اذه



 لس 1ك

 ةيرحبلا نع نوبودنم هرضحو ىسموكوللارنجلا ةسائر تحت 1415 رياربف
 رصيقلا هرقأ اعورشم رمتؤملا اذه عضو دقو . ةيرحلاو ةيلخادلاتارادالاو

 . برحلل ةدعملا ةرتفلاب قلعنت ًادج ةبرس ةحنال وهو 1١41 سرام ١ ىف

 : نأ ىلع ةحناللا هذه صنتو

 .دبلل ةقباسلا ةيكشامولسدلا تادقعتلا ةرتق ىه « برحلل ةدعملا ةرتفلا »

 هتاءارجالا ملاصملا لك ذختت نرا اهلالخ ىف بحب ىتلا ىهو لاتقلا ىف

 .لوطسالاو شيجلا ةئبعت ءانثأ حاجنلاو نمآلا نامضل ةمزاللا ةبريضحتلا

 . ةددهملا دودحلا لع شيجلا فحرا كلذكو نوصحلاو

 ىلوآلا ةمئاقلاب نيفورعم نيتاونعتحت عقت ةيريضحتلا تاءارجالا هذهو

 . ةناثلا ةمئاقلاو

 رفاخم لمحت نأ ىلع صنت ىلوألا ةمئاقلاب ةصاخلا ةلصفملا تامظنتلاف

 ناديلا برحل الماك ًاحيلست ملست ناو ةئبعتلل دادعتسالا مدق ىلع دودحلا
 ةقلعتملاو ةئبعتلاب ةصاخلا رماوآلا عيمجو ءدودحلا ةسارحف اهلا دهعي نأو

 هيجي مدقتلا اذه ةيامح ةقلعتملا رماوأألا كلذك ءداشتحالا ةقطنم وحن مدقتلاب

 :بجيو . هيلع ضبقي سسجتي هنأ ىف هبتشي نم لكو . . . ةقدب صحفت نأ

 هبحست نأو « بوبحلاو ىثاوملاو لويخلا ريدصت عنمل تاءارجالا ذختت نأ

 . دودحلا نم ةسرق كونب ىف ةعدوملا ةمسقلا تادنسلاو لاومألا لخادلا ىلا

 ةلماكلا ةيرحلا ةريخذلاو ةريملاب دوذتو اهتءاوم ىلا ةيبرحلانفسلا دوعت نأو

 صنتق ةيريضحتلا تاءارجالا ىف ىرخأ ةلحرم ىلع ةيناثلا ةمئاقلا لدتو

 زواجنت ثيحب ىطايتحالا ةوعد نوكت ةييرحلا ريزو رمأ ىلع ءانب هنأ ىلع
 نأو ةييرجتلا ةئبعتلاو بيردتلل ةصصخلا ةيراجلا ةنسلا تاداهتعا اهتاقفن

 ةعاضبلا رطقل تابرعلاو لويخلا ءارش دودحلا لاقأب قلعتي مف أضيأ نمضتت
 ثيح ىلا دودحلا نم اناجم طابضلا رسأ لقنتو ؛ اهرقم ىلا ةعتمآلا لقنو

 سايقم ا#مل ىتلا شفعلا تابرعل مممسي الو , نمأمب لخادلا ف نوكحت



 سس 1مل

 ةصوب فصنو تاصوب قامو مادقأ ةعبرأ وهو ) ةيروآلا ةيديدحلا ككسلا

 دصوت نأو «نآلا دعب ايسورلا ةرداغمب ( مادقأ ه وهو ىسورلا سايقملا لدب
 يتاتلا داري ىتلا ةيسورلا ةيراجتلا نفسلازجحتو اهفف ماخلالا عضوب ىتاوملا

 . ”ىئاوملا ىف ةيرحبلاو ةيبرحخلا ضارغألا ىف

 ءارزولا سلجب نأ ىلع ًاضيأ صني ةحئناللا ىف ماه نرم دن كلانهو

 ىفاهرك ذ درو ىلا ريغ ىرخأ تاءارجا كلانه تناكاذا ام كلذ دعب ررقب

 « . برحلل ةدعملا ةرتفلا ١ لالخ ىف اهذاختا قلخت نيتمئاقلا

 ةئبعتلا راتس تحت ممأي نأ ةيبرحلا ريزو ةنكم ىف حبصي هنأف اذبو

 قيدصت بلطتت ال ةيركسع تاءارجاب , برحلل ةدعملا ةرتفلاو » ةيبيرجتلا
 ” ميلاقأ ىف ةثبعتلا لداعت كلذ عم ابنكلو ًاراهج ةئبعتلا نالعإ وأ رصيقلا
 دودحلا نم ةيرقم ىلع هيف عرش دق ناك« ةيئزجلا ةئبعتلا » هذه لثمو . دودحلا

 بناج نم ًايوق ًاجاجتحا راثأف عساو قاطن ىفو 141 ةمزأ ىف ةيناملالا
 فونوزاس ىلع ادبدقو . ةماعلا.ةنناملآلا برحلا ناكرأ ةئيه سيئر هكتلوم

 ش . هتهاجوب مسي هنا نيحلا كلذ ىف

 ةئيهو نييركسعلا نأ نم ىكسلروربود هب لس ام ريبك ىزغم هل امو
 رفم ال ًارمأ برحلا نورتعي لقآلا ىلع هيلوي ؟ه ىف اوناكبرحلا ناكرأ
 ةيبصعلا اهتلاحو اهتيمح ىف تناك امير دودحلا ىلع ةيلحملا تاطلسلا نأو « هنم

 .. عقاولا ىف ةحئاللا هب حمست ام تزواجت دق
 نم ةيسورلا ةيركسعلا تاطلسلا ذختت نأ نم ًامئاق رطخلا ناكمش نمو

 ىلا أجلت اهلعحيو ايناملأ جبعزي ام قاطنلا ةعساولا « ةيريضحتلا تاءارجالا »
 ةرازو تقلت دقو . ةماع ةبيروأ برح ىلا اهرودب ىضفت ابلباقت تاءارجا

 نيرشعو ةينامم «. ىكستواك قئاثو » لدت اء عقاولا ىف ةيناملآلا ةيجراخلا

 رشع ةتس نع لقي ال ام اهنمو ةيسورلا ةيركسعلا تادادعتسالا نع ًاريرقت
 ًاحابص هيلوي "+ نيب كلذو ءايناملأل ةمحاتملا ةيسورلا دودحلاب قلعت ًاريرقت



 ةماعلا ةيناملألا برحلا تاكرأ ةئيه هتقلت ام قوف اذه .ءاسم هيلو م.و

 ةيريضحتلا تاءارجالا هذه لياقتنأ تبنجت كلذ مغرب ايناملأ نكل ٠ ةيرحبلاو

 ءارجا رخآ تذختا دق ايسورلا نأب ًايمسر أبن هيلوي ١ ىف تقلت نأ ىلا اهلثم

 اهب تقصلأ ةماع ةئبعت امهرسأب لوطسألاو شيجلا ةئبعت امهنالعأب ىركسع
 سلجم ىف تررقت ىتلا ةيرسلا « ةيريضحتلا تاءارجالا و هذهف . تانالعإ

 ايسورلا تنكم هيلوي 7 رخل لبق اهب رمأو هيلوي مه موي رصع ىف ءارزولا

 ىلا اهشويج اهب تقفدت ىتلا ةعرسلاب ماعلا ةئجافم نم برحلا بوشن دنع

 . ايسيلاغو ةيقرشلا ايسورب

 ةيركسعلا تادادعتسالاو ةيكس امولسدلا تاضوافملا

 ةيئرجلاةئبعتلا » ىث ةديدشلا اهتضراعم عم ةيركسعلا تاطلسلا تدجو دقل

 برضتبعتلا هذه نا اسمنلل ةهجاوملا ةعبرألا ةبوتجلا ملاقألا طقف لوانتت ىلا

 تاءارجالا ١ _.رع ناملآلا ةعيدخ ةلواحم هب نكمت ًادج مالم هيوقلا نم

 ةفاك ىف اهذاختاب ا لارنجلا ناكىتلا ةيرسلا « ةيريضحتلا

 ىلاو ٠ ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىف هيلوي 7+ ىف ةببرواللا اسورلا ىضارأ

 ىرورضلان م سيلو . ةيكيتاموابيدلاهتاضوافمب موقي فون وزاساهني عملا

 ابيلع قفتا دق ةئزجلا ةئبعتلا نأ ناملآلا نم نوريثكلا دقتعي اك اذه ىنعي نأ

 تاضوافم نأ وأ ناملالا عدخلا ةليح نوكتل مالا ”ىداب نمو ًادصق

 .ءاير ضخم تناك ىلس لح ىلا لوصولا لبس ىف ةيكتامولبيدلا فونوزاس
 ةمب نوكي ال داكي هناذ . ًاررقم ًارمأ تناك كسل روريود لاق ؟برحلا نآل

 ةئبعتلا ةطخراتعا ىف نيداج اناكرصمقلاو فونوزاس نأ ىف ًافن] انبأ م كش

 ىأر اذه ناكل جأ . انا ىلأ ةراثتسا نود اسفلا دصل ةببط ةليسو ةيئرجلا

 ىأرلا نأ 5 ؛ ةماعلا برحلا ناكرأ ةئه ىأر نكي مل ناو رصيقلاو فونوزاس

 اهفءادتعالاب اهأدبت وأ برحلا اهيلعربشت ىتح ايناملأ ايسورلا رظتنت نأ ناك



 الموس

 نا ىف كشال كلذك. ةيدتعملا اهنأب ملاعلا مامأ موت اهك ةئبعتلا اهتراثأ ول

 هودحب ةيكيامولبيدلا هتاضوافم ىف ًاصلخم ناكه يلوي 88و 7+ نيب فونوزاس

 تاطلسلا تناك ناو ايسورلل ضرم ىبلس لح ىلا لوصولاب لئافنملا لمأ
 ريثك ناناكوبك سيلاتروب ناك دقو . ءاجرلا اذه هرطاشت مل ةيسورلا ةيركسعلا

 هنأ ةجرد ىلا ركفلا بقاث ناكو ء اسفلا دض ةئئزجلا ةئبعتلا رطخ نم ةشخلا

 « ىكيامولبيدلا طغضلل لئاسولا رطخأ نم ةليسو ةيئرجلا ةئبعتلا نأ كردأ

 ذوفن ىوقي نأ ىثخي هناف لببقلا اذه نم ةعدخ ىلا اسورلا تأجل اذا هناو ..

 نييكيتامولبيدلا نيضوافتملا ىديأ نم ةلأسملا جرختف ناكم لكىف نييركسعلا

 ع نولدي فيك ًاديج نويركسعلا فرعي ةضحم ةيكيجيت ا رتسأو ةينف ججح

 : ةيتآلا ةيقربلا جيفلوه نامتب نم قلت دقو
 ىلا ىرت ال اسقلا نأ اينسورلاىلا دل وتشرب تن وكلا نلعأ نأ دعب هنا د

 ءودهلاىلال وصولا ىف طقفبغرت اهنكلو ابيرصىضارأن م ءىثلبع لوصحلا

 . اهدحو ايسورلا لع فقوتت ىنروألا مالسلا ىلع ةظفاحلا تحبصأ ةنيكسلاو

 انطبرت ىلا هيديلقتلا ةيدولا تاقالعلاب نمؤنو مالسلل ايسورلا بحب قثنل انناو

 ءرطخلا ايدج ًاضيرعت ابروأ لس ضرعي نأ نكمي ءىثث ىلع مدقتال اهلعجت ةقث اهب
 تاءارجألانع ةريثكت اءاشإ عمسدقو ةمكحلا نم سيلاتروب ىأر كلذل

 هيلوي 7+ دحألا ءاسم ىف رنني نأ ةئبعتلل اسورلا اهتذختا ىتلا ةيريضحتلا

 نيقحلملا نيب ضيفتسملا ًابنلاب قلعتي امف «٠ مزاح هنكل ًايدو ًاراذنا وتورم
 ىلا تردص دق ةئيعتلاب رماوأ نأ ضارتقا ىلع لمح امب بناجالا نيبركسعلا
 مظعلا رطخلا ىلا هرظن تفل » ذإ « ةيبرغلا دودحلا ىلع ةيسور قلايف ةدع

 ىلا ىدؤت نأ ةلوهسب نكمي ىتلا تاءارجالا هذه لم ىلع بترتي ىذلا
 ردصي مل هنأ دكؤي نأ عيطتسي هنأب ١ فونوزاس درف .« ةلباقم تاءارجا

 سلجم ىف ررقت دق كلذ نم ضيقنلا ىلع هنأو ليبقلا اذه نم رمأ ةئبعتلاب
 ًافقوم رجناو اسفلا ذختت نأ ىلإ عونلا اذه نم رمأ لك أجري نأ ءارزولا
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 ' تاءارجا تذختا دق هنأب فونوزاس وسملا لس دقو . ايسورلا دض ًايئادع

 . « ةرغ ىلع ذخؤي ال ىكةنيعم ةيركسع
 ةئبعتلا رمأ نأب هديك أت ىف ضومغلا ىلا عزن هنأ فونوزاس رعش دقو

 هنأ ررقق « ايسورلا دض ًايئادع افتقوم رجملاو اسقلا ذختت نأ ىلا ءىجرأ دق ٠

 ًانوفيلت ةيرحلا ريزو بطافغ مضوأ ناييب ىلدي نم فلكي سرأ ريخلا نم
 بطاخي ايركسع هنوك رابتعاب , ىناملاآلا ىركسعلا قحبلل حضوي نأ هاجرو

 نأ نكمي ةيئزج ةئبعتل ةيديهمت تاءارجا ىوس ةينلا ف سيل هنأ « هلثم ًايركسع
 ةعاس ف فونيلموخوس ةلباقمل جنلجيا ىعدهيلعو .اسفلا دصفورظلا اهيضتقت
 : لاقلي امهئاهدبهنم ًاصلختسم راد ام جناجبا ىورو قالا ءانش ف وح اع

 ةيركسعلا ةلاحلا نع روني نأ ةييرحلاريزو ىلا فونوزاس بلطدقل
 . هعون ناك ام آنثاك ةئبعتلاب ام رمأ دعب ردصي مل هنأ هفرشب اذه ىل مسقأف
 ناصح عمجب ملف ةيديهمب تاءارجأ وه رضاحلا تقولا ىف ذختا ام لكو

 دودحلا اسعلا تزاتجا اذاف دحاو ىدنج يطاتخحالا نم عدتي مو

 اسمنلل ةهجاوم نوكت ىلا ةيركسعلا ميلاقألا ىف عقت ةئبعتلا ناف ةيبرصلا
 ابفو ةنا للا ةبجلا امأ . نازقو وكسومو اسدواو فيدك لشم

 لاوحاألا نم لاح ءىثث اهبف عقي نلف غروبسرطب ناسو انلفو ايفوصراف

 . ةيدج ةبغر هيف بغرب ام وه ايناملأ عم مالسب شيعلا نأف
 دقو. ..هيفتك زه اسفلا دض ةئيعتلا نم ضرغلا نع ترسفتسا املو

 ىف ةبغرلا نأىنظ ىفو . ًاديدش ًاقلقو ًايصع ًابارطضا ةمن نأ ىسفن ىف عقو
 ةئبعتلا نأو «دحلا اذه ىلا ةحيحص ةيركسعلا تانايبلا نأو ةيقيقح ؛ مالسلا
 ش ةعساو ةيريضحتلا تاءارجالا نكل . حجارلا ىف رمأ اهبردصي مل ةلماكلا
 اوضميلوةديدجتاضوافملتقولا بسكل ودس 5 نوعسي مهف . قاطتلا

 هتلالج طسوت ىفو ايناملأ ىف لمآلا : وه ماعلا روعشلاو . مهحلست ىف
 .( روطاربمآلا)



 ووو

 دم اندم عسي ناك قوتوذاس نأ ىف ان ىضورلا نطخلا ناك
 يعاملا قاينام راقاعا اهوزلا تسع ا هرعت همام ايفل
 . قافولا لود ىدلو اهدل اهتبيه رثأتت نأ نود اهرجبت نأ اهعسي نكي مل ىتلاو

 ايرص ىضارأ نم ءىث عازتنا نم اسفلا عنم ىلع امصم ناكدقف كلذ قوفو
 اهغالبب اسفلا هدعت ام اده نأ كردأ دقو . ناقلبلا ىف ةنهارلا ةلاحلا بلقو

 .ةعاسلانيعبرآلاو ىتاعلا ةلهم ءاهتتا درجمب أدبيس ايرصل هذه وزغ نأو ىتاهلا

 دصو ابيرص ةيامح وحن هفقوم ىف تابثلا ىلع اريثك ىسنرفلا ريفسلا هعجن دقو
 ىف ىنامآلا ريفسلا لاوقأ عمسي نأ لبق ىتح , هيلوي ١ ىف هنأف اذلو .اسفلا

 اذا ايي رص بناج ىلا فقي نأ ررق « برحلا رصح غياوستو اسفلا لمع ريربت
 ةطخلا كلت , ةيئزجلا ةئبعتلا ةظخ ذختاو . برحلا ىلا اذه رج ولورمألا مزمل

 بغرب ناك هنأ بيرالو . كيتاموليدلا طغضلل ةرطخ ةليسو تناك ىلا

 ىلا ىدؤت نأ لمأي نأك تاحرتقم ةدع حرتقا دقف , برها نم ىدافتلا ىف
 قافولا لود عم ا بنماضت هرتلجنا نلعت نأ ناناكوب اجرف . اهعوقو مدع

 ةصرفلا ةحاتاو ةلبملا لجأ دم ىأتراو هعيطتسي ال هنأ ناناكوب رعش ام وهو .

 تغار حارتقا وهو ةيرصلا ةيوسفلا ةلكشملا لوانتت نآل ةيبروآلا لودلل

 . انيق هتضفرو نيلرب هنم

 اييرصب ةيسايسلا تاقالعلا اسفلا عطقت .نرأ لبق ىتح هيلوي ؟0 ىفو
 تاءارجا ذاختا. نييسورلا نييركسعلا عم رصيقلاو فونوزاس لهاست

 ىهو «برحلا ةدءملا ةرتفلاب .ةصاخلا تاءارجالا اهتلمج ىف ةفلتخم ةيركسع :

 لاق ام سفنلا ىف تعقوأو برحلا نوعقوتي نييسورلا طابضلا تلعج ىلا

 ةداق لعج نيحلا كلذ. نمو . ةررقم تتاب برحلا نأ نم كسلروريود
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 نم هيلع ىوطنت اىلا ةلابج ةيئزجلا ةثبعتلا نأ اوكردأ نيذلا محو شيجلا
 . ةماعلا ةثبعتلا ريرقتل الصاوتم اطغض نوطغضي « ةيسايسلاو ةينفلا تاب وعصلا

 تاوصأ ىلا هت وصمضيو مهءارآ فونوزاس لبقي نأ رطخلا لكرطخملا ناكو

 ىركسعلا ءارجالا بع ةقداصملاب رصيقلا عانقال ةماعلا برحلا ناكرأ ةئيه

 ءاسم ىف ىتحو . اققح ًارمأ ةماعلا برحلا لعجب هنأ ىف كش ال ىذلا ىماتخلا

 نأ ىف هلامآ نم مغرلاب هسفن تسل ناك هيلوي ”“ه تبسلا

 رمثت مل اذا ايلا أجلي نال ستناو لمع ةلمتحم برحلا ىرب هنا « ؛ اذه عقبال

 ةطخب مهربخأف ىرخأ ةرم ناناكوبو جوليلاب لباق دقو . ةيئزجلا ةئعتلا ةعدخ

 تارقف نم نآلا ىرتس اي اياجيا ًاعيجشت جوليا نم قلتو ةيئرحلا ةئبعتلا

 : 1416 ةنس ىف ترشن اهل تريغ وأ اهرشن عنم ىلا ناناكوب ةلاسر نم ةماه

 ةرازو لامعأب مئاقلا ريزولا نمتايقرب ةدع قلت هنإ ىسضرفلا ريفسلا لاق

 هتداعس ىطعي نأ عيطتسي هنأو ددرت لقأ ىلع اهنم ةدحاو لدت ال هيجراخلا

 . ايسورلا بناجىلا ظفحت الب ففت اسنرف نأب ًايمسر ًادك أت [ فونوزاس ]
 هلأسو ىزيلحنالا ريفسلا ىلا تفتلا جوليلاب فونو زاس ركش نأ دعبو ]

 نم دعب سأبي مل ىارغ دراودا ريسلا نأ ناناكوب هباجأف ء؟ مكتموكحو د

 نأ عيطتست هرتلجنا نأ [ رركو . تقولا بسك وه ءىث مظعأ نأو ةلاحلا
 ' اماموي لوحنت نأ نكمي ةقيدص اهرابتعاب انيفو نيلرب ىدل طسوتلاب موقت
 ىف نلعت نأ نم عفنا اذهو ؛ لادتعالاب اهحئاصن ىلا تفتثي ملاذا ةفيلح ىلا

 . اهنأب ةعنتقم ظحلا ءوسل ايئاملأ نإ فونوزاس لاقف . اسورلل ةفيلح اهنأ لاحلا

 ديرت ايناملأ نأ دقتعي ال وهو . ( هرتلجنا ) اندايح ىلع دمتعت نأ عيطتست ال

 بناج ىلإ انتبث نحت اذاف . انفتوم هررقي دق ابفقوم نكل ةقيقح برحلا
 هيأر ىف ىرجتمف امهانلذخ نحن اذا امأ برح نوكت نل ايسورلاو اسنرف

 . برحلا ىلا قاسننس ةيابنلا ف نحن مث ءامدلا نم رابنأ
 هف فرعت نأ ديرت ةيسنرفلا ةموكحلا نأ ىسضرفلا ريغسلا ظحال دقو ٠
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 :ةقافتالا 1 ف هل صصخلا رودلاب مايقلل ًادعتسم انلوطسأ ناك اذا ام لاحلا
 .ىلا فقت نل هرتلجنا نأ دقتعي ال هنأ ىدبأو ؛ ةيرحبلا ةيسنرفلا ةيزيلجتالا

 .رمآلا اذه ىف ةدحاو ادب نالمعت نيتللا اهيتقيدص بناج

 .هنأ نم هرذحو ةمكحلا بناج مازتلا لع فونوزاس ناكوب ضحو ]:
 .تقولا ايسورال عدتوأ طقف ةئبعتلاب ايناملأ عنقت نلف اهشيج ايسورلا تأبع اذا

 .رركف .لاحلا ىف برحلا نلعت اننأ حجرالا لب . اهتئبعتب مايقلل ىفاكلا

 .حامج ايناملا حيكت ملام هنكل برحلاب لجعي نأ ديرب ال هنأ [ فونوزاس

 0 حمسل نأ ايسورلا عسي نلو هسّنوم الإ ةلاحلا ىري نلف اسعلا
 ل ل ل ا

 0 اسنرف ديأت نم ةقئاو برحلا |

 .هرتلجنا فونوزاس دده ىتالثلا قافولا ىلثم نيب عامتجالا اذه ماتخ ىفو

 ةقو» اد ساسح رتو ىلع هيراشتسمو ىارغ دراودا ريسلا دنع عقت ةطقنب

 .رطاخملا نم بناج مظعا ىلع ىوطني انل ةبسنلاب زكرملا نا ه : ناناكوب ىور
 اذاو . اهتقادص نع ءانغتسالا وا ًاياحا ايسورلا ديبأت نيب راتخن نا انيلعو

 ابعم ىدولا نواعتلا لع ةظفاحملا ىف لمأت نا عيطتسن نلف نآلا اهانلذخ نحن

 . ءانل ةيويح ةيمها اذهلو ايسآ ىف

 فنا ىلا عج رت اسمتلا تاين 2 فونوزاس فواخي صعب تناكدقو

 ىلا يا احلل يأ رعب هاد عر كاع قلع مل ىراباست

 ًارهاظ ًاءوده فونوزاس عود أدي لو. . ايروص تاسع لع طرا ضمور

 حمطتال اسقلا نأ هدعب ىراباستو سيلاتروب هل دك أ دعبالإ هلؤافت هدواعيو

 ,لع موجه اسفلا مايق مدعب ةراس ةتغابم تغوب نأ دعب الإو ام ضرأ ىف

 .ضوافي ١م. ىلا هيلوي 7+ نم ىضم كلذ ىلعو . ىتابنلا غالبلا ةلبم ءابتنا رثأ
 ةيركسعلا تاطلسلا تناك امني ةملاسملا لع ىوطنت ةيكيتام وابيد تاضوافم

 موزالا دنع لبست قاطنلا ةعساو ةيركسع تادادعتسا ًارس دعتست ةيسورلا
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 هذه نع جارام ثدحأ دقو . ءاوسلا ىلع « ةيئزجلا » وأ « ةماعلا » ةئبعتلا

 ىلا لاحلا هذه ترمتساو «انناملا ىق اجاعزنا تاعاشالا نم تادادعتسالا

 ايرص ىلع برحلا اسْملا تنلعأ نا ١8 نالعالا اذه أبن. ىضقف هيلوي

 ةديدج ةبجو ىسورلا رطخلا هجووءفونوزاس لؤافت ىلع ةدحاو ةعفد

 غالبلا ىلع ايرص در ىف رظنن نا بحي كلذ مباعن نأ لبق انكل . ةموئشم
 ةلأسملا لحل لودلا اهنأترا ةفلتخم تاحارتقا ةدع ىفو ابنلا ىوسفلا

 ْ .ايملس الح



 ئانلاليمستلا

 ىرصلا درلا

 وفيجاريس لايتغا نع رمآألا ”ىداب دارغلب ىلإ تلصو ىتلا ءابنألل ناك

 ةرازولا سيئر شتشاب ويسملا بهذ دقف ةموكحلا قظوم نيب عرف ربك أ
 رئاز لوأل ىدبأ دقو . ةلكشملا هذه ىف ريكفتلا ىف هسفنب ولخيل هشارف ىلا

 ديدشلا قلقلا ىلوتساو « برحلا هانعم ناف . ًادج عينش اذه نإ » : هلوق هراز

 اسقلا نأ ىف ةظحل كشي مف فراعملا ريزو شتقونافوج ابوجيل ويسملا ىلع

 ايسورلا ريزو جسيفت راهنإ لاقي . اببرص ةيراحن ثداحلا اذهب عرذتتس رجل او

 .« ايرص سيل هلعل ! هلل اي : الئاق حاص دارغلب ىف ضوفملا

 ًارظن ةيوسفلا ةموكسحلا نأ لاحلا ىف ةبيرصلا ةموكحلا تكردأ دقلو

 نأ ىه ةعقاو ةقيقح ىلاو اسفلا دض ىضاى للا ىف ةباعد نم جور ام لكلا
 نا كلذل ًارظن ةيرصلا ةموكحلا تكردأ لوقن  دارغلب ىف تدعأ ةرماؤملا

 ةموكحلا نكت مل نإ «ةييرصلا جيببتلا ةلمح ةيوسفلا ةموكحلاربتعت نأ رظتنملا

 اذهل . برحلا نالعال كلذب عرذنت نأو , ثداحلا نع ةلوثسم , ةييرصلا

 : . هيلع رابغ ال ًاققوم ناكمالا ردقب ذختت نأ ةيرصلا ةموكملا تدبتجا
 ىف تحنأو ناد فوديف ديع ةبسانمب ةمئاق تناك ىتلا تالافتحالا تغلأف.

 م «ةبجاولا ىزاعتلا نع تبرعأو ةعرجلا ىلع ًايساق ءاحنا ةيمرلا ةفيحصلا
 . ةعرجلا ىف ًاعلض هل نأ رهظي نم لكةلادعلا ىلإ لست نآل اهدادعتسا تدبأ

 اهتيحان نم قيقحت ءارجال ةبجاولا تاءارجالا نم ايأ ذختتمل كلذ عم ابنكل ش

 ىف ماعلا ريتركسلا شتوورج روتكدلا ناف . دارغلب ىف ةرماوملا لوصأ نع.

 ىوسفلا لامعألاب مئاقلا غلبأ كلذ نم ضيقنلا ىلع ةييرصلا ةيجراخلا ةرازو»

 ةموكحلا نأش نم تسيل ةلأسملا نإو «ءىش لمعيمل نآلاىلإ ه هنا هيلويلوأىف



 حا ةكح

 ىأو هفاشتكا هاك ام غلبم ىرتل رظتنت تناك اهنأ كلذ  ةييرصلا

 . هجوت مهنا

 ةفينعلا تالملا فيطلتل لاعف ءارجا ىأ ةيرصلا ةموكحلا ذختت ل كلذك

 .قاطيرلا ريفسلا ىور دقو . اسفلا ىلا ابهجوت دارغلب ف فحصلا تناك ىتلا

 تارابع ٠» تلمتشا لايتغالا ثداح لع فحصلا كلت تاقيلعت نا انيف ىف

 ويسملا فقوو .« ابيلع ةقفاومو ءاعنششلا ةمرجلل غيوست ةباثمب نوكت نأ داكت

 ,ىرب هنآل ةريثملا تالداجلا هذه حبك نع زجاعلا فقوم اذه لايح شتشاب

 وأ ةناقوب زك رظخو ةقللطلا ةرحلا فاضل نم دق ىنرصلا روتسدلا نأ

 هبناج عجري ةييرصلا فحصلا تالمح نأ ىف كش سيلو . فحصلل ةرداصم

 .ىتللاو ةناهإو ةرارم اهبسثت تناك ىتلا ةرجما ةءوسعلا فحصلا تالمح ىلا ابنم

 عاذتل ةيرصلا فحصلا نم تافطتقمرشنب ةدئاز ةيانع ىنعت كلذ دعب تذخأ
 ةثالثا تناك اذكهو . دارغلب ةموكح دض ماعلا ىأرلا لوحتو ابروا ىف

 .بلاثملا اهماوق ةيساق ةرم ةيفحصةلمحب ةلفاح قودنارغلالتقمتلت ىتلا عيباسألا

 ىهو . نيدلبلا الك ىف ريهامجا نيب برحلا حور ريثتو ء ايرصو اسعلا اههدابقت

 . برحلل ىسفنلا دادعتسالا ةباثم تناك ةلمح

 رثكا «آراشتنا عسوأ تناك ىتلا ةيوسفلا فحصلا ةياعد تناكدقو

 ىلع ريثأتلا ىف غلبأو رمآلا ”ىداب ىف ةبيرصلا ةياعدلا نم مومعلا ىلع ًاقيفوت
 هيلوي ىف ةيندنللا سميتلا تحنأ دقف . هرتلحناف ةصاخو ىبروألا ماعلا ىأرلا

 .فحصلا نم ريبك ددع ىلإ اطاعتسا بسني ىتلا ةريثملا ةرتهتسملا ةجبللا لع »

 ىغبني هنأب ترذأ مث ء اهدعبو ايروأ تحيزأ ىتلا ةعرجلا عوقو لبق ةيرصلا
 .ضارتفا ىلع ابلمحت ام ىه اهيدل ًاقيقحت اهسفن ءاسقلت نم ىرحجت نأ ابيرص ىلع
 .تيتكو . هتاءارجا نع ًايفاو ًاريرقت لودلا ىلإ مفرت م“ هب اهبلاطتس اسفلانأ
 اهتاقالعةيوستىف اسعلا ةءغر رربت ةملكلا هذفانلا تيزاغ رتسنمتسولا ةفصص

 ةلواحم نم ءزج اهناو دارغلب ىف اهروذج نأ دقتعي ةميرج بع اييرص عم
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 رظتنيال اسفلاف  تلاق . ةيئانثلا ةكلمملا نم ةيبرصلا ملاقآلا عازتنال ةدمعتم
 كردتل ,حضنلا اهضحمب نم اييرصل صلخيل هناو :نيديلا ةفوتكم قبت نأ اهنم

 نأ نود هتلازإ ىلع اهعسو ىف ام لك لمعتق اهقلق ىف ةقح ةميظعلا اهتراج نأ

 فحصلا ضعب بناج رم فقوملا اذهف .« ليسلا اذه ىف اظغض رظتنت

 ةنك اس لظتس هرتلجنا نأ ىف ًاريثك افلا لامآ عجبتدق ذوفنلا تاذ ةءزيلجنالا

 ثدحأ فتوملا اذه نأ دب . ابرصو اسفلا نيب بشنت « ةيلحم ٠» برح لايح

 ناكىتح ًاديدش ًابارطضا اهباصعأ هل تبرطضاو امظع ًاَقلق ابيرص ةيحان نم
 . ةريثك تاقيلعتلو كيتامولييد جاجتحال ايس

 ةنالالا كفيلا فق ودن نت دج اباه اريخأ نيتشاب جعزنأ دقو

 نم ًاضيأ مرو «ريخم رشبي نكي مل ىذلا انيف تمص نمو ةءزلجتالاو ةبوسملاو
 تنوكلا ةطساوب هيلوي ١ ىف ةيناطيربلا تاطلسلا ىلا تبرست ىتلا ءابنالا

 قاطيربلا دمتحملا ىلا رابخالا هذه تلوح دقو . دلوتشرب تاين نع فوزتول

 دقق ندنل ىف ضوفملا اييرص ريزول اهب ممل نوكي نأ دعبي الو ء دارغلب ف
 لذبت انه ةيوسمنلا ةرافسلا نإ » : لوقي هيلو 17ى شتشاب ىلا اذه ثعب

 دييأت ىلع ابلمحو اندض ةيزيلجنالا فحصلا باستك ال ةميظع تادوهجم

 نا بجبو . . . ايساق اسرد اييرص ىطعت نأ بحب اسمنلا نأب ةلئاقلا ةركفلا

 نال رهاظلا ىف ةيملسلا ةيرجلا ةيوسمنلا ةيمسرلا رئاودلا لاوقأب قثوي ال
 . « حلسم ءادتعا ىلا روطتي دق ايرص ىلع ىيتامولبيد طغضل دبمب قيرطلا

 لاقم ىلا دارغلب ىف ىناطيربلا لامعألاب مئاَقلا راشأ امل هيلوي 18و

 ًاقيقحت اهسفنب ىرجت نأ وه ايرص هكلست قيرط محأ نأ اهئايتراو سميتلا
 ةرازوب فظوملا شتوورج روتكدلا هباجأ ةيب رصلا ىضارألا ىف ةرماؤملا نع
 ايرص نوكتس وفيجاريس قيقحت ىهتني ام دنع هنإ هلوقب ةيرصلا ةيجراخلا

 ءارجا اهئارو نم نوكيو ىلودلا فرعلاوقفنت 5 بلاطم ةيآلخوضرلا ةدعتسم

 عدخب نأ لواح مث . ءىش لمع عيطتست نل اذه عقي نأ لبقو ء رخآ قيقحت
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 لاقف ةلتقلاب ةييرصلا: ةموكحلا ةفرعمب قلعتي امف ىتاطيربلا لامعالاب مئاقلا

 نالطبلا رهاظ لوق وهو . بيسنرب نع ايش فرعت ال ةيبرصلا ةموكحلا نإ

 بيسنرب فرعي ناك هنأ وهو ةيرصلا فراعملا ريزو هب لس ام ىلا رظنلاب
 نيصاخلا نيلصفلاف افن آ ركذام ىلا رظنلاب ًاضيأو :نيترم هنحتما هنأو اصخش

 اذا هنإ هلوق كلذ ىلا شتوورج فاضأ مث . اهنع ةيلوئسملاو لتقلا ةرماؤمب

 قبت نلو  اهدحو ايرص فقت نلف برحلا اسْملا تتلعأو رومآللا تءاس

 ةكرحلا نعايناموراهعنمتسايراغلب و ءرريمالب اي رص لعىدتعا اذا ةئداهايسورلا

 نيضوفملا ابرص ءارزو ىلإ ةضيفتسم ةيقرب شتشاب ثعب ىلاتلا مويلا فو
 ةيوسمنلا فحصلا لامعأ ركتتسيو ةمغنلا هذه لع اهيف برضي جراخلا ىف

 هيلثم فلك دقو . ةيرصلا فحصلا طارفإ نع  هلوق ىف  ةلوتسملا

 ةظفاحملا ىف ه ابيرص ةيغرب اهدل نيدمتعملا تاموكحلا اوعنقي نا نيسساسلا

 نآل » كلذ ابيلا بلط اذا اهدادعتساو رجملاو اسمنلاب ةيدولا تاقالعلا ىلع

 ءايرص ىف نوكي ةميرجلا ىف كيرش لك ةلقتسملا انك احم ىف ةكاحبلل مدقت

 لاح عيطتسن ال اننا » هلوق كلذ ىلا فاضأ هنكل « . ءاكرش ابيف دجو اذا

 مرتحن ةمأ امل لثمت ال نأ اهتأش نم نوكي بلاطمل ناعذالا لاوحالا نم

 موقيل ليلقي كلذ بقع دارغلب شتشاب رداغ دقو « . هيلع ظفاحتو اهلالقتسا

 ةمصاعلا نع ايئاغ ناك كلذل وهف . انيتشب وكسلا سلجم لح اهاضتقا ةيباختت | ةلمح

 اسمنلا غالب لزيج نورابلا ضوفملا اسمنلا ريزو اهيف مدق ىتلا ةظحللا ىف

 . هيلوي 7 رهظ دعب ىلابنلا

 ىبرصلا درلا غوص

 لالخ ىف داعيملا ىف اهدر ميدقتن م ابيرص غورت ال نأب دلو تشرب ىنع دقل

 نأب حمسيل ناكهترازو ةلاقتسا ناكمإ الو شتشاب بايغ الف . ةعاس م
 ةالاوم رع ةلوئسم ربتعت ةليقتسملا ةرازولا نآل ريخأتلا نم ًارذع نوكي
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 .قلن: نم كاع نوكيس ءأ سف قاوتس كلو اهريغ فلؤي نأ ىلا لمعلا
 رعشأ ةعرسلا حا انج لع ش شتشاب ءاعدتسا عاطتسيلو مدقي نيح ىثاهنلا غالبا

 ًآغيلبا مدقيس ا ةرازو لزيج

 روتكدلا عمتجا ةدوعوملا ةعاسلا ىفو .ءاسم ةسماخلاو ةعبارلا ةعاسلا نيبآماه

 ةيجراخلا ةرازوب دارغلب ىف مهدوجو قفتا نيذلا ءارزولاةثالثلاو شتوورج

 .هل اوبترو ةينوفيلت ةلاسرب شتشاب ىلا اوثعب دق اوناكو . قلقلا مهرواسي

 ريتركس لسرأو رضحي مل لزيج نكل . ةصاعلا ىلإ هب دوعي ًاصاخ ًاراطق

 دورو هريخأت ىف ببسلا ناكدقو ةسداسلا ةعاسلا ف رضحبس هنا لوقي

 قلت نأ دعب ء دارأ دلوتشرب نا كلذ . انف نم ةريخآلا ةعاسلا ف تاملعت

 نم ًاديج قثوتسي نأ « هيراكناوب تالقنت نع نيلرب نم ةديدج تامولعم

 غالبلا أبن لصي نأ لبق قيطلبلا رحب ىف نوكيس ةيسنرفلا ةيروهملا سيئر نأ
 . ةعاس هميلست لزيج لجأ كلذ لعو ءايسورلا ىلإ ابنا

 هلوقب اهعفش م“ ةركذملا ٍلسو ةسداسلا ةعاسلا ىف لزيج لصو ًاريخأو

 ءاسم نم ةسداسلا ةعاسلا ىلا طقنلا عيمج نع ًايضرم ًاباوج طعأ مل اذإ د هنا

 .نأ ريخأف . « ىيضوفم قظوم عيمج عم دارغلب رداغأسف دغ دعب تبسلا موي

 هةبيغ ىف ةصاخو بعص أ زيجولا دمآلا اذه ىف اذبك مأه غالب ىلع ةباجالا

 .ىف تاعاس عضب قرغتسي ال رمآلا نأب باجأف . ةرازولا ءارزو نم ديدع

 .٠ تانوفيلتلاو تافارغلتلاو ةيديدحلا ككسلا رصع ىفو ايبرصكر يغص دلب

 .« شتشاب ةدوع هيف بوغرملا نم را مويلا حا ابص ىف ىدبأ نأ قبس هناو

 .نيعزفلا ءارزولا هءارو اكرات جرحا اتا اما ردنا نع

 . دعب تئرق نكن ملو ةدضنملا ىلع لازت ال تناك ىلا ةركذملا نوسردي

 .محل ىلجنا اءلف ةموتشملا ةقيثولا ىلع نوعلطي نوييرصلا ءاروولا دخأو

 .دحأ مهنم نعي مل ىتح اومجوو مهرُثأت دادزا اهضارغأ اوبعوتساو اهنومضم

 ا :لاقو شتقونافوج ايوجل ضبن ًاريخأو . مالكلاب *”ىدابلا نوكي نأب



 دن ##ةء واسس

 لمع ام لوأ نأ نايبلا نع ىنغو .« لتاقن نحنو توم نأ الا انمامأ سيل هناذ

 . لزيج لعف ام ربخ ةينجآلا دالبلا ىف نيضوفملا ايرص ءارزو غالبا وه.

 نأ ةيرص ةموكح ةيأ عسي ال ثيحب بلاطملا نأ نايبب خيلبتلا اذه عفش دقو.

 ىلع لسرأو ؛ لاحلا ىف رمآلاب لودلا ولثم رعشأ كلذك . « اهتالع ىلع ابلبقت'

 ءادنلا اذه عفشو , ةدعاسملا اييرص هيف دشنت ايسورلا ىلا صاخ ءادن روفلا

 . لوقي ذإ رصيقلا ىلا ايرص شرع لبع ىصولا ريمآلا اههجو ةرثؤم ةدشانم

 ىلا اورداتخسانأ متالج دشاتنو اتسفنأ نع عافدلا نع نوزجاع اننإ »

 ىلاواهردق اهردقنىلا ةنسحلا مكتلالج ةدارا نا . نكمي ام عرسأب انتدعاسم-

 ةرم اهل بيجتسيس انتدشانم نأب نيقيلا انمبلت انوحن كتلالج اهومترهظأ املاط

 نأب ايلاطيا كلم ىلإ اييرص تعرضت كلذك. « ليينلا ىفالسلا مكبلق ىرخأ.

 . بلاطملا فيفختو ةلبملا لجأ دم ىلع ىوسفلا هفيلح لجل هذوفن مدختسي.
 ةلخلا ىف نوكرتشي نيبئاغ اوناكن يذلا ءارزولا ءانثآلا كلت ىف ىعدتساو

 لصوف . ةعرسلا حانج ىلع ةمصاعلا ىلا ةدوعلا مهيلا تبلط ثيح ةيباختتالا

 . هيلوي 74 هعبجا موي حابص نم ةسماخلا ةعاسلا ىف تاعاس عضب ىف شتشاب

 ىلا ابيف لصت نأ نود ةيلظم ةليوط ةسلج ةرازولا تدع ةرشاعلا ةءاسلا فو.

 . هنا نيملاع تبسلا حابصيف مث ءاسملا ىف ةسلجلا ءارزولا فتأتساو  درلاب رارق.

 لباق دقو . ءاسم ةسداسلا ةعاسلا لبق لاكشاللا نم لكش ىأب ةباجالانمدب ال

 . لبجلا نأ املوأ هل دكأف نيضوفملا نانويلاو دوسألا لبجلا ىريزو شتشاب
 ًادك أتم نكي ملف نانويلا ريزو امأ - بنج ىلا ًابنج اييرص عم ريسيس دوسألا
 ةرازولا سيئر سولي ز نيف وسملا ناك دقو . هتموكح هذخاتس ىذلا فقوملا نم.

 ىلاشلا مويلا حابص ىف خينوم نم اينوفيلت نيلرب بطاخ هنكل انيثأ نع ًايئاغ
 ناف اييرص ةمجابمل رجماو اسفلا نيب عازنلا ةصرف ايراغلب تزهتنا اذا هنا الئاق

 ريثكب اذه نم رهأو . ايراغلب بناج نم لخدتلا اذه لثم ضراعتس نانويلا
 . فقوم نه ىلالثلا قافولا لود هذختتاه
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 ىف ابلثمي نكي مل ىمظعلا ثالثلا لودلا نأ ابيرص ظح ءوسل قفتا دقو

 ايسورلا ريزوف . ةفولأى  ةروصلاب نوضوفم ءارزو دارغلب ىف نيحلا كلذ

 ايم طقس ابيرصل ىوقلا ديؤملاو طيشنلا ىسايسلا كلذ جيفتراه ضوفملا

 هرتلجناو . لصو دق هفلخ نكي لو لزيج ثداحي وهو مايأ ةعضيي كاذ لبق

 ناك زئارج ىد رتسملا نكي ناو كاذنيح دارغلب ىف ضوفم ريزو اهل نكي م

 الالحتا ىناعي ناكض وفملا أسنرف ريزوو . ندنل نم كانه ىلا هقيرط ىف

 ءدكيأملو ةناتسالا نم لصو دق بوب ويسملا هفلخ ناكو دحأ هارب الو ًايصع

 تايضوفم ىف لامعالاب نومئاقلا ناك اذكهو . ديدجلا ةيصتم دعب هقلأب مو

 ب مهتاموكت غالب] ىروس انيررصلا انيق اولعتقت نأ نع نيرزجاع قاقاولا لود

 تايلعت ىهو . تاموكحلا كلت تاملعت راظنناو ةلوبقملا ريغ اسفلا بلاطم

 ىل اهناوأ ىف تأت مل ثيح , ءاطبلا نم عقاولا ىف تناكو ةثيطب لصت تناك

 . ابيرص رارق ىف امساح ًاريثأت رثؤت

 ءاسم نم ةعباسلا ةعاسلا ىف ضوفملا اييرص ريزو فونوزاس ثداح دقو

 نكل . . « ىنرصلا درلا ىف لادتعالا ىبتنم مازتلاب حصت ه هنإ لاقيو ةعجلا

 ريزولا اذه نأف . ثيدحلا اذهل ىرصلا ريزولا ةياور ىف درت مل هذبك ةحيصن

 لاقو فون وزاس دنع نم هجورخ دنع ايناملأ ريفس لباق كلذ نم ضيقنلا لع

 امهدحو اسفلاو ابيرصب قلعتت ةلأسم تسيل هذه نأ ًابيرق ىريس هنإ :  هل
 م“اقلا ىلا فونوزاس قربأ ءاسملا سفن ىف كلذ دعبو . « ةيروأ ةلأسم لي

 مهنأ اوسحأ اذا نييرصلل ريخ هنإ هل لوقي دارغلب ىف ىسورلا لامعألاب

 اوعجارتي لب اومواقي ال نأ اسفلا اهب موقت ةوزغ ء ءاذأب ب ةوق الو محل لوحال

 نع تردص ةحصت ةنأ نإ لاقي هنأ ديب . لودلا ةيامح اويلطيو لاتق نود

 ىف لزيج ىلا ىبرصلا درلا لس نأ دعب الإ دارخلب ىلا لصت مل فونوزاس

 1 . هيلوي موي نم ةسداسلا ةعاسلا

 ةعمب | ءاسم نم ةرشاعلا ةعاسلا فصتتم ىف ىارغ دراوداريسلا قرأ دقو
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 تنوكي نآل اهفسأو اهمامتها نع ايرص برعت نأ ديكأتلاب ىنبني هنأب ٠ مصني
 تبث اذا دعت نأو «قودنارغلا لتقم ىف علض , ًاسوؤرم ناكامهم فظومىأل
 ىرت امل اقافو درت نأ » قابلا نعو « ةيضرت مظعأ مدقت نأب كارتشالا اذه

 لمع ىأ ىلا اسدلا ءاجتلا تود لوحت ىكلو «ءهبلطتت اب رص حلاصم نأ

 هلالخ ىف طقنلا نم نكي ددع رثك أ ىلع ًاقفوم ًآدر درت نأ ١ ىركسع
 وهو هلوق كلذ ىلا فاضأ مث « تابلا ضفرلاب اسفلا لباقت الف ةاطعملا ةلهملا

 ىسورلا كيليمز رواش » : قافولا لود نماضت ىلع ةظفاحما هنيع بصن عضي

 ىرصلا ريزولا انيلا قلسوت دقو . ا

 رثك أب حصنلا ةعبت لمحتأ نأ عيطتسأ ال ىنكل انئارأ نم ًائيش ىدن نأ انه

 هلوقت ام فرعأ نأ نود كلذ لعفأ نأ بحأ تسلو .افنآ هب تحصن ام

 تلصو ًاضيأ ةحيصتلا هذهو « . دارخلب ىف ةيسنرفلاو ةسورلا ناتموكلا

 ف بروثتاك ارك در دقو . دارغلب ةرازو ىف ايدام ًاريثأت رثؤت نأ نع ةرخأتم

 الب نالازي ال هيليمز نإ لوقي ىلاتلا مويلا رهظ دعب ةدحاولا ةعاسلا فصتنم
 ىرصلا درلا اهب بتكي نأ ىثرا ىلا ةملاسملا ةجهللو كلذل ًارظن هنأو تاملعت

 ميدقت نع عتتمأ دق :ًامدقم تيفال نيو ىرتكدلا هنملأ اهرهز

 . ةيرصلا ةموكحلا ىلا ىارغ ةحيصن
 ةيسذرفلا ةيجراخلا ةرازوب ةيسايسلا ةرادآلا ريدم وليترب ويسملا ممصنو

 نأ اييرص لواحت ١ نأ بحي هنأب هيلوي 74 خيراتب سيراب ىف ىرصلا ريزولل
 اهتمارك عم ضراعتت ال ىتلا طقنلا عيمج نع ةيضرتلا مدقتب ًاتقو بسكت
 نأ بحي اذه قوفو . ىرخألا طقنلا نع ةديدج تامولعم بلطبو اهتدايسو
 خوضرلل اهدادعتسا نالعأب ةرشابم اسفلا ةضبق نم تالفآلا اييرص لواحت

 ىف دارغلب تغلب دق ةحصنلا هذه تناك اذا ام ًادكك أ سيلو « . ابروأ ميكحتل

 ف ءاج دق ىنرصلا درلا نوك نأ دبي ىنرصلا درلا ىلع ريثأتلاب ممسي تقو

 . المتحم اذه لعجب وليترب همسر امل اقباطم هرهوج
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 مهريغ نم رثك أ هؤالمزو شتشاب دوعي نأ كلذ عم بحب هنأف لك ىلعو

 ًافقوم اهب باع ىتلا ةرابملل لضفلا نم طسق ربك أب ىمظعلا لودلا ةساس نم
 امف اهفطعو ًاعيمج لودلا لوبق طقف فداصي مل ًآدر اوغاص دق مهنأف . ًابعص

 ىقاهلا ىوسفلا غالبلا غاص ىذلا لجرلا باجيإ ًاضيأ لان دق لب ءاسفلا ادع

 اوررق دقلف .« ىنايح ىف هتفرع ةيسايسلا ةراهملل لاثم عورأ» هنأب هفصوف هسفن
 ةيوسغلا بلاطملا ليقت نأ عيطتست ةيبرص ةموكح نم ام »هنأ لاخلا ىف

 « . اهريفاذح
 ريغ هب نودري در ىأ ريتعتس اسفلا نأ اوجتنتسا دقف اذكه اذه ماد امو

 ةقيدصلا لودلا تاموكح نودشانيس ه مهف كلذل .برحلا نلعتو ضرم ريغ
 ايرص ضوختسف برحلا نم رفم ال ناكاذاو . ابيرص لالقتسا ىمحت نأ
 طقالا لكب مسي ال در لك حولي أك ضفرتس اسقلا تمادامو « اهرامغ
 رهاظ لكشب اوملسيو ًادج ملاسم بلاق ىف درلا اوغوصي نأ مهتعاطتسابف

 اذه نأف , ىاهال ةمكحم ىلع ةلأسملا ضرع اوأتري اضيأ لب طقنلا نم ريثكب
 مازلاو اهتيامحو لودلا فطع بسك ىلع دعاسي امن درلا ىف ةملاسملا نم عونلا

 هنم لكشلا ىف الهاست رثك أ ناك درلا نأ ليع . هتضفر ىه اذا ةجحلا اسقلا
 ةلهملا ءابتتا دنع لزيج ىلا درلا ميلست لبق مهنأ ىزغم هل امو . عوضوملا ىف

 ىو . ةماع ةئبعت هرسأب ىفرصلا شيجلا ةئبعتب اورمأ تاعاس عضيي ةددحلا

 ايركسع ادادعتسا عافدلل دادعتسالا ىف مهروف نم اوذخأ دقل عقاولا

 دارغلب مم ابيفظومو اهئازخو ةموكحلا تاظوفحم لقن لوانتي ايسامح

 ثعبف ضوفملا ايناملأ ريزو لاض' دقل ىتح , دالبلا لخاد ىلا رطخلل ةضرعملا
 لوقي ةقرب ةعمجا موي ءاسم نم ةرشع ةنناثلا ةعاسلا فصتتم ىف هتموكح ىلا

 .« قاسو مدق ىلع ةئبعتلا نإ » : اهف

 ًارهظم ربتعي ناك ىذلا ملاسملا درلا ميلست لبق ةييرصلا ةئبعتلاب ملا اذهف

 تناك دفق . ىرخا ةيزم هل ءاسعلا ةيضرتل ايدج ادوهجي هنم رثك ١ ايسايس
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 نوبركسعلا طابضلا ناكو اسما دض ايرص داقحا تراثتسا دق ةيفحصلا ةلملا

 نيدعتسمو برحلا ىلا نيقاوت «ءادوسلا ديلا » ةيعمج نوعباتلا نويبرصلأ

 لذملا لهاستلا نم ًائيش لاسملا هدر نمض ناكول هنأ ةجردل شتشاب طاقسأل
 ميدقت لبق ىتحو . ةيندملا ةموكحلا دض ىركسع ضاقتتا نم رطخ ةمث ناكل

 ىنطولاروعشلا رطخ ىلا راشأ دق نيببرصلا نيفظوملا ضعب ناك ىناهنلا غالبلا
 شتشاب فقوم نإ لوقي ضوفملا ايناملأ ريزو بتك دقو . دالبلا ىف جاتبملا

 دالبلا لوط ىف ةمئاقلا جيبمتلا ةلخو ةلبقملا تاياختتالل أرظن ًادج بعص »

 ةدحتملا ةضراعملا هريتعتس ةرواجيلا ةكللمملا لاح لهاست لكف . اهبضرعو

 ةمظعلا بح اهامعأ ىتا ةيركسعلا رئاودلا نأ نع الضف اذه. هنم ًافعض'

 لجت دقو « .لاسملا هعبط نم تسيل ىلا ةنوشخلا ىلع همغرت ىوقلا بصعتلاو

 برحلا نويلطينويركسعلاف » . ًافورعم ىثاهنلا غالبلا تاب نأ دعب اذه قدص

 روشنملا نلعأ اذا ةيركسع ةنتف ثدحت نأ ىثخو ه « اتاتب ةرك ذملا ضفرو

 دادعتسالا نأ ديب «.ةيمسرلا شيجلا ةرشن ىف هتعاذإ اسفلا بلطت ىذلا
 بلاطملا ضعبل تنعذأ ةموكحلا نأ عاذي نأ لبق ةئبعتلا نالعاو برحلل

 . رطخلا لوحو نييركسعلا طابضلا ىضرأ ةيوسفلا
 ليوطلا ىرازولا عامتجالا ىف ىفرصلا درلل ةيساسآلا طقنلا تغيص دقو

 ةصالخ ًامدقم ةقيدصلا لودلا ولثم ىطعأو . تبسلا خام تدعوا

 ىلا اسفلا بيجيس هنأو ةملاسملا ىف ةياغ تارابعب غاصيس هنا اوغلبأو درلاب

 ناجوتس ةيلخادلا ريزو ىلعفلا صنلا عضو دقو « . ناكمالا ردق ىلع اهلاطم

 هنولوانتي اوناكف ءاثحي ءارزولا ةيقب اهلتق دق هيف ةلمج لك نكل شقتورب

 مس م ىلرصلا درلل ريخآلا صنلا حبصأ ىتحو ةظحل رخآ ىتح ليدبتلاب

 بطنشلاب الفاح  ةبتاكلا ةلآلا ىلع هتباتكو ةيسنرفلا ىلا هتمجرتل شتوورجل
 . هانعم اواجتسي نأ هبف نيكرتشملا ريغ عسي نكي مل هنا ةجرد ىلا حيحصتلاو

 ةيناكلا ةلآلا ترسك اعارس ىضقني تقولاو بتاكلا ىلع صنلا ىلمي ناكانبيو
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 ذإ ىطعأ دقو . هقلق ديب هتيابن ىف صنلا لقني نأ ىلا ريتركس رطضاو ةيقابلا

 ريزو ىلا هصخشب هللسيل ليلقب ةسداسلا لبق هلم شتشاب ىلا كاذ
 .ضوفملااسلا ٠

 . ىرصلا درلا عوضوم

 نم هنم لكشلا ثيح نم ةملاسملا لع ءاوطنا رثك أ ىبرصلا درلا ناك

 هتعاذإ ترخأ ةيوسفلا تاطلسلا نأ وه اذه نيبي ىذلاو . عوضوملا ثيح
 ىرصلا درلابناج ىلا قيلعتلا ترشندقو هيلع قيلعتلل تقولا اهل عسني نأ ىلا

 هبلست طورشو تاديدحتب اطاحم ناك طقنلا نم ريثك ىف لهاستلا نأ ىلع لدتل

 نكي مل هنا قوف لبقتسملا ىف نمآلل ةنامض نوكي نآل لاص ريغ هلعجتو هتميق

 قيلعتلاب ىفرصلا درلا رشن اوعيطتسي مل مهنأ ديب . اهوبلط ىتلا ةماتلا ةقفاوملاب

 ايروأ ىف هريثأتناوأ تاف دق ناكرشن ام دنعو . هيلوي مق الا هل ىزاوملا

 تعاذأ دق ءانثالا كلت ىف تناك ابهتاف ايرص امأ . الومأم ناك ىذلا ريثأتلا
 . هوجرت تناك ىذلا بيطلا رثالا كلذب تئدحأف ءهلبق هتصالخو اهدر

 -  .ىرصلا درلا ةصالخ 'ىراقلا ىلاو

 نأ نكمي مهف ءوس ىأ ليزيس اهدر نأب ةعنتقملا » ةيرصلا ةموكحلا نإ ه
 الو ىه ال ابنأب جتحت نيدالبلا نيب « ةنسحلا راوجلا تاقالع مصفب دبي

 اوريغي نأ 14- ةنس ىف اهتعطق ىلا دوعولا ذنم تقو ىأ ىف اولواح الاجر
 وأ ةيسايسلا ة هجولا نم ءاوس كسرهلاو ةنسوبلا ىف تدجوأ يتلا ةلاحلا

 تاذ تارهاظم نع ةلوئسم دعت نأ نك ال ةيبرصلا ةموكحلاو . ةيعرشلا

 نآل ةدعتسم ىهو .. ىلسلا تايعملا لمع وأ فحصلا تالاقك ةيدرف ةغبص
 هتجرد وأ هزكرم ناكام انئاك ةموكحلا اياعر نم ىرص لك ةك احلا ىلا ليحت

 ىلع ةموكحلا قفاوت كلذك .وفيجا ريس ةمب رج ىف هك ارتشا ىلع ليلدلا ماق اذإ

 لك هيف ركنتست احيرصت ةيمسرلا ةديرجلا نم ىلوآلا ةحفصلا ىف رشنت نأ
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 طابضلا ضعب نال فسأتو رجملاو اسفلا دض هجوت نأ نكح ه ةياعد

 , ةيكلملا ةيروطاربمآلا ةموكحلا غيلبتهبلوقياموهو ه نيييرصلا نيفظوملاو
 «. ركذلا ةفنآلا ةياعدلا ىف اوكرتشا

 : ىليامب ةرشعلا ةيوسعلابلاطملاب قلعتي امذ ةبب رصلا ةموكحلا|تدهعت دقو
 نوناق ىلع اصنانيتشبوكسلا سلجم ىداع عامتجا لوأ ىف لخدت نأ ١-

 ةيرجلا ةيوسفلا ةكلمملا ةهارك ىلع ضيرحتلل باقع ىصقأب ىضقي ةفاحصلا
 فحصلا ةرداصمب مسي روتسدلا ىلع ليدعت لاغدا اضيأ ئترتو اهئاردزاو

 ةهجوم نوكت نأ نكمي ىرخأ ةيعمج لكو اناريدوأ اندوران لحت نأ - ؟
 الو اليلد كلمت ال ةبرصلا ةموكحلا تناكناو . رجياو اسعلا دض اهبعاسم

 . ةيمارجإالامعأ اوبكترا تايعمجلا هذه ءاضعأ نأ ىلع اليلد تمدق اسفلا

 نم ام لك اييرص ىف هيمومعلا فراعملا نم ءاطبا الب لصأتست نأ - +
 تماقو عئاقولا تلد الكر جاو اسقلا دض ةياعدلا رامتخا 00 دعاسي نأ هنأش
 كلذ ىلع ةلدالا

 قيقحتلا تبثي نيذلا صاخشلا يمقن 550 نأ - ع
 ةريخآلا مدقت نأ دمب رجملاو اسقلا دض ةهجوم لامعأب مهتئادا قاضقلا

 . ةمزاللا تامولعملا

 ىلع اييرص ىف اسفلا ىلثم نواعت لوبق نم بلط امب قلعتي ام امأ ه
 بلطلا اذه ىتعم ايلج يعل :ةيرعلا ةموكحلاف ةراضلا ةياعدلا دامخإ

 ىلودلا نوناقلا ”ىدابمو قفتي ىذلا نواعتلاب حمستس اهنكل . . . هامرمو
 « .ةنسحلا راوجلا تاقالعو ةيئانجلا تاءارجالاو

 لك عم اقيقحت ىرحجت نأ اببجاو نم ةيبرصلا ةموكحلا ىرت - <
 ءابنكل ه ةرماؤملا ىف اعلض مهل نأ دسعب امف رهظي وأ محل نيذلا صاختأألا

 لبقت نا نكمي ال قيقحتلا اذه راو ابننا نع قيودتم كارت رتشاب قلعتي امف

 . ةيئانجلا تاقيقحتلا نوناقلو روتسدلل اقرخ نوكي هنال اذبك ًارييدت



 سل اهل

 ىذلا ءاسملا سفن ف ش 0 ل

 ريد دقو ] ش نا ا عطتست مل انكل ىتاهنلا غالبلا هيف لس

 دارغلب ىف دجوي ال هنأ نلعأ 2 " شتقوناجيس ليحر دارغلب سيلوب رادكح

 | . مسالا اذه لجر
 قالا نيرو زج ةراللا كلا ارجالا ةييرصلا ةموكحلا ذختتس - م.

 ةلتقل اوحمس نيذلا دودحلا ىفظوم ةدشب بقاعتسو دودجلا ربع تاعقرفملاو

 . اهزايتجاب وفيجا ريس
 امف ةمزاللا تاحاضيالا حايترا لكب ةيرصلا ةموكحلا مدقتس - و

 جراخلا ىف وأ اييرص ىف اهيفظوم ثيداحأ ىف تيدبأ ىتلا تاظحالملاب قلعت
 روهظو تاظحالملا هذه عضاوم نيبعت درجمب كلذو اسمنلل ةيئادع اهنإ ليقو

 العف تيدبأ اهنأ
 ةفنألا تاءارجالا ديفنت نع اسفلا ةيرصلا ةموكحلا غلبتس ٠

 . اهذيفنت درجمب ركذلا

 امئاد تناك اك ةدعتسم  ةييرصلا ةموكحلاف درلا اذه اسفلا ضري مل اذاف

 امإو ىاهالب ةياودلا لدعلا ةككحم ىلع امإ ةلأسملا ضرعب ىبلس قافتا لوبقل

 ةموكحلا هتنلعأ ىذلا ميرصتلا عضو ىف تكرتشا ىتلا ىمظعلا لودلا ىلع

 « . اف رارق رادصال ١5.4 سرام ١ ىف ةيبرصلا

 لوقعم دح ىلا تلبق كلاثلاو ىناثلاو لوآلا بلاطملا نأ مضتي مدقت ام

 عبارلا بلاطملا امأ. امهريفاذحب البق رشاعلاو نماثلا نيبلطملا نأو دج

 ٠ تباجأ وأ اهنع ةباجأألا ىف ةيرصلا ةموكحلا تغوار دقف عساتلاو سماخلاو

 مل شتفوناجيس نع ًائيش نمضتي عباسلا بلطملاو . ةريطخ تاظفحتب ابنع

 ايرص ىف نييوسمب نيفظوم نواعتب قلعتي سداسلا بلطملاو . احح نكي
 محلاو مهتكك احم ال ) لايتغالا ةرماؤم ىف نيب رصلا ءاكرشلا نع ثحبلا ىلع

 امإ ةيمهالا نم بناج مظعأ ىلع هنوك ىلع بلطملا اذه ضفر دقو ( مهيلع



 او نع

 اساسم هب نأ حال هنألل امإو ًاوفعوأ ًادصق همهف اوءاسأ هءالمزو شتشاب نآل

 امف ةراس ريغ تافاشتك١ا ىلا ىدؤي نأ اوشخ مهنآل وأ «ةيرصلا ةدايسلاب

 امف كلذكو نيرخآ نيييرص نيفظومو ءادوسلا ديلا ةيعمج كارتشاب قلعتي

 . اهوعنمب مل ةرماؤمب ةيرصلا ةموكحلا ملعب قلعتي
 . نسح عقو نيرصاعملا ىدل مومعلا ىلع هل ناك ىرصلا درلا نأ ىلع

 . لوقعم باوجلا نأ : ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازوب وركربأ ريسلا ىدبأ دقو

 ديرت اهنأ اذه ىنعف ىناهلا غالبلل ماتلا ناعذألا بلطت اسفلا تناك اذأف

 هيلوي 78 موي عاصأو ةوالتادع عريع روطاربمآلا ظحالو . . برحلا

 اذهو . ةعاس نيعبرأو ناب دودحم رادنألل رهاب دبشم هنأ » هتبابت ىف نودو

 لك نكي هنو انف مظع ىددأ حاجنل هنأف ! رظنن رظتي نأ نكم ناكام قوفي

 تنكامو ! لاحت دارغلب لزيج رداغي ال نأ ىغش ناك دقو . برحلل بيس

 .« غ- ! اذه لثم دعب ةئبعتلاب رمآل انأ

 هرابتعاب درلا ضر نزع نع -لض تناك دقف كلذ عمو

 نويوسفلا اهقوسي ىتلا ججحلا لبقي نأ ادحأ عسي سيلو . ضرم ريغ
 تانامضلا ىوتح نكي مل هنأ هغوسي ناك ىرصلا درلا ضفر نأ ىلع انايحأ

 ايلا تدصق ىتلا ىه نكت ىل تانامضلا نأب كلذ .اسفلا ةنينأمطل ةيفاكلا

 ' ةعيرذلا وه هتسعلاو هيلا تدصق ىذلا امناو ىثابنلا اهغالس ىأرلا ءىداب اسفلا

 ابيرص بلط نم هاشخت تناك ىذلا رطخلل دح عضوو ابيرص فاعضال

 . اهبيلع برحلا نالعاب ء عسوتلا
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 ايرصو اسعلا نيب ةسايسلا تاقالعلا عاطقتا

 .ددحملا تقولا ىه هيلوي 05 تبسلا موي ءاسم نم ةسداسلا ةعاسلا تناك

 .ىلا شتشاب لصو قئاقد عضيب ةسداسلا لمتكت نأ لبقق . ةلبملا ءابتتال

 .هنيب نراقي نأ هيلع نإ لزيج لاقف . ىرصلا درلا سو ةيوسفلا ةيضوفملا
 .دق ايرص نأ معي ناكاملو . الاح هيلع دريس هنأو هدي ىلا تاملعتلا نيبو

 .لك نم يضرم درلا :نوكي نأ ًاريثك عقوتي نكي مل هنأف ةئبعتلاب العف ترمأ
 لجم ةرظن هيلع قلأ م . هيلع علطي نأ لبق هدربتك هنأ مجرملاو ؛ هوجولا

 ةيغرك هعسي هنأو هطقن لكب ملستلا مات لست ل ايرص نا نم قئوتسيل

 'اذلو . ةيسايسلا تاقالعلا عطقيو ضرم ريغ هرابتعاب هضفري نا داوتشر

 نم ةركذم قلت ىتح ةيجراخلا ةرازوب هبتكم ىلا دوعي دكي ل شتشاب نأف

 ًايضرم ًاباوج قلتأ مو نآلا تبتتا دق ه ةلهملا نأ امب نإ اهيف لوقي لديج
 .ةيضوفملا ىفظوم عم ةليللا دارغلب رداغأس ىنأ مكتداعس غلبا نأب فرشتأ ىتأف

 .ىلا باتكلا اذه ابيف لصي ىتلا ةظحللا ذنم هنأو . . . ةيكلملا ةيروطارسمألا

 .تاب دق رجملاو اسعلاو ايرص نيب ةيسايسلا تاقالعلا عاطقنا نوكي كتداعس

 .هيفظوم عيمجو هنأ دح ىلا ةغلاب لزيج ةعرس تناك دقلو « . اعقاو ًارمأ

 .نم سيلو دارغلب نم رفاسملا بفصنلاو ةسداسلا راطق اوقحلي نا مبنكمأ

 . ةيركسعلا تاقالعلا عطق ةعرس ىف اسايق زرحا هنا كش

 .ىصقأب لزيج نم ءابنآلا قلتل ةمكحملا ريبادتلا ذختا دق كوتشر ناكو 2

 -ةيسايسلا تاقالعلا عاطقنا ةيوسفلا ةيئرجلا ةئبعتلا وانت نأ نكمب ىتح ةعرس

 .ىلا لصي ءاسم ةعباسلا فصتتم ىف دارغلب رداغي نأ دعبف . عاطتسي ام عرسأب

 كانهو نيعبرالا ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا ىف دودحلا ربع نيلمسس ةطحب

 .تسياأدوب ىف ازيت خيلبتل هل احوتفم كرتي ىتلا ةيديدحلا ةكسلا نوفيلت لمعتسي
 .ىلا هجوت دق ناكف دلوتشرب امأ . انيف ىلا لاحلا ىف ةلاسرلا غلبي هرودب اذهو .



 مدس ل ءادسسل

 دنلربك ف وا قودلل فيزوج اوسنارف روطاربمألا اهماقأ ةهلو رضحيل لشيإ:
 لامعأللاب مئاقلا نم ةلجعتسم ةيقرب قلت دق رهظلا دنع ناكو . هتنيرق هقودلاو

 متت مل امناو تتغوب دق لودلا نأ ىوعدب ةلهملا لجأ دم اهيف هوجري ىسورلا

 هب اسفلا اهتدعو ىذلا وفيجا ريس ةيضق فلم ىلع عالطأألل دعب ةصرفلا احلا

 ىلع دازو ٠ ةلهملا لجا دمي نا عيطتسي ال هنا هلوقب هيلع در دلوتشرب نكل
 نوكت نا دعب ىتح ةيلس ةيوست ىلا لوصولا كلذ عم نكمي هنا هلوق اذه
 اسقلا بلاطم ايرص لوبقب كلذو . تعطق دق ايرص عم ةيسايسلا تاقالعلا
 نم اببرص اهضوعت نا رظنتت ةلاحخلا هذه لثم ىف اسعلا نأ دبي . اهريفاذحب
 ناك دقف نذاو . اهتضتقا دق ةيركسعلا تادادعتسالا نوكت ىلا تاقفنلا
 رثا ىلع ايرص دض ةيركسع تاءارجا ذختت نا عقوتي اقثاو ناك هنا احضاو
 . اهعم ةيسايسلا تاقالعلا عاطقنا

 ربصلا ليعم لشيإ ىف روطاربمآلا ةفرغ ىف ءاسم اسلاج دلوتشرب ناك
 املف ءاوحلا ىف ةلوج لوحي جرخ ًاريخأو ةدوعوملا ةلاسرلا لوصو رظنتي
 ىفةلاسرلا قلت دق ىكسنيك تنوكلا ناكو نوفيلتلا قد اعبر الا ةنماثلا تناك
 :لشيإ ىلا اهغلبي ءاجل انيف

 سقس يكل قيس حل هي را كد
 تاقالعلا لزيجنورابلا عطق دقف طقن ةدع ىف ضرم ريغ ناك ألو نيتقيقدب
 دعب ةئلاثلا ةعاسلا ىف ةماعلا ةئبعتلاب ترمأ دق ايب رص تناكو. رفاسو ةيسايسلا]

 ,. شتافي وجارك ىلا ةيساسلا ةئيهلاو ةموكحلا تلقتتاو رهظلا

 اوسترفيىلا اهب عرسأو قرولا نم ةعطق ىلع ةلاسرلا نوجرامنورإبلا قلتف
 تروصب متمتي وهو هدعقم ف ىعادتو نيتفجترملاهيدي نيب خيشلا اهل وأنتففي زوج

 ةيابنلا ىلإ دقتعاو لمأ دق ناكول ا« !نذإ ثدح دقل » فولأم ريغ شجأ
 هتقرغتسا ةقرولا ف ةبينهقلمح نأ دعبو . تاقالعلا عطق بنجي ناكمالا ىف نأ
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 تاقالعلا عاطقتاف كلذ عمو » : سانلا عم هسفن بطاخي نك لاقو هراكفأ

 .« برحلا ىنعي ال ةيسايسلا
 ناكو امبيسفنب اولخو روطاربمألا ةلباقمل ءانثآلا كلت ىف دلوتشرب ىعدو

 ةئبعتلاب رمآلا بوجو ىلع نيلرب ف ىوسفلا ريفسلاو دارنوكو ازيت هثح دق

 ىف ديزيو فعضلا ىلع ةلالد ريتعيس ددرت وأ ءاطبا ىأ نآأل لاحلا ىفاسلا ىف

 عانقا ىف ءارآلا هذه دروي وهو ءانع ريبك قلي ملف ايسورلا لخدت لامتحا

 ةلاح ىف ةيونملا ةيئزجلا ةئبعتلاب لاحلا ىف رمآلا ةرورضب خيشلا روطاربمألا

 ناكرأ ةئيه روطاربمألا ةقفاوم تغلبو . دوسأألا لبجلاو اييرص عم برحلا

 رثآلا ىلع تذفنف ءاسم نيسخلاو ةثلاثلا ةقيقدلاو ةعساتلا ةعاسلا ىف برحلا

 ةيلعفلا ةئبعتلا مايأ لو هيلوي 0+ و «رافنتسالا» موب وه هيلوي "ا/ موي ناكو

 .ال وأ لخدتتس ايسورلا تناك اذا امم نيقثاو دلوتشربو دارنوك نكي لو

 ةريثك لئالد ةمتو ايرص عم برحلا رصحت ناو لخدتت ال نا اعبط المأ دقو

 رطخ ةبجاومل امهدادعتسا نم مغرلا ىلع هناعقوتي اناك ام وه اذه نا لع

 1 . ايسورلا كرت

 نائيعت اتاكو نآلا ةيسايسلا تاقالعلا اتعطق دقابرصو اسعلا تناك الو

 مالسلا ىلع ةظفاحبلل تاحارتقا ةدع ىترتىمظعلا لودلا تذخا دّقف امهشيج



 نيا
 مالسلا لع ةظفاحبلل تاحارتقا

 ماكحتسا ىلا وفيجاريس لايتغا ثداح ىضفي نأ ناكم لكىف عقوتي ناك
 ًاماكحتسا ةبرصلا ةيوسفلا تاقالعلاب ليوط نمز نم لي ناك ىذلا قول

 نود ةلوايحلل تاحارتقا ةدعب ىمظعلا لودلا لك تمدقت كلذل . ارطخ

 بشنت نأ امل ردق اذاف « نيجاتبملا نيدالبلا نيب برح ىلا رتوتلا اذه روطت

 ضعب مدق دقو .ةماع ةيروأ برح ىف ىرخآلا لودلا طررت اوعنميلف

 تائداحملا م حارتقاك ابيرص ىف دلوتشرب بلاطم رشن لبق تاحارتقالا هذه

 «ءايسورلاو اسقلا نيب رودت نأ ىارغ دراودا ريسلا ىأترا ىذلا « ةرشابملا

 هيزاكتاوي ىعسكو ءةيلحم ه برحلا لعجل انناملأ اهتعضو ىتلا ةطخلاكو

 قابلا غالبلا تاب ايلف . اهلا اهراذنا ميدقت نع اسعلا فرصل فونوزاسو

 ةئبعتلا ف عورشلاو ةيسايسلا تاقالعلا عاطقنا بقع ةصاخو افورعم فاجلا

 اهضعب ناكف . مالسلا ىلع ةظفاحبلل تاحرتقملا ترثاكت اسفلاو اييرص ىف
 هذه تناك ام اريثكو .ضعب عم انايحأ ضراعتي اهضعبو ءهضعب ايزاوم هجتي
 ءالجلا لك ةحضاو ةيلج امئاد نكت ملف ةضماغ ةبرطضم ىنأت تاحرتقملا

 نأ ءانثأ ىارغ دراوداريسلا نأ كلذ لاثم .اهءامأ ناهذأ ىف ىتح حوضولاو

 طسوتلا نيب قيرفتلا ةيمهأ امام كردي مل 114 هيلوي ىفو هتاركذم بتك
 . ابيرصو اسملا نيب طسوتلاو ايسورلاو اسعلا نيب

 ةريثك تاحارتقا هباصعأ بارطضإ ءانثأ اضيأ فونوزاس عضو دقلو

 ىوسعلا غالبلا نمىدافتلل حارتقا اهنف . ةعبرم ةروصىف ضعب رثإ اهضعب ىرتي
 عبارو ؛ىمظعلا لودلاب ةثاغتسالا لعاب رصل خل ثلاثو , ةلهملا دمل رخآو اهلا
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 اسفلا لم سماخو ,ةلاحلا جيرفت ىلع اسفلا ةنواعم ىلع ايلاطي او هرتلجنا لم

 لعجيل سداسو « هيلع بيجأو مدق نأ دعب ىتح ىتاهنلا اهراذنإ ليدعت ىلع

 عنمل ىمسرلا ريغ ىلودلا فارشالا نم اعون اييرص ىلع بقت ىمظعلا لودلا
 هرتلجنا لمح وه عيملا ةمدقم ىف عباسو «ليقتسملا فاسفلا دض ةرماؤم لك
 بجيالو .ايسورلاو اسنرف عم ةحارص اهنماضت نالعأب ايناملأو اسقلا.دص ىلع

 ١7 ىف ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازوب نصلوكينرثرأ ريسلا كلذ دعب وكشي نأ
 فونوزاسويسملا ىأترا ةبقاعتم مايأ ةثالث ىفف كبرم اذه نإ »: لوقبف هيلوي
 ءرملا نأ ةقيقحلاو ...رخآلا نع فلتخي امبنم لك نيحارتقا مدقو ايأر

 فرودتكتي تنوكلا تربخأ دقو .فونوزاس ويسملا عم وه نبأ فرعي ال

 « . مويلا ربظ دعب كلذب
 هيلع ضحت تلظ ًارصح عازنلا رصح ايناملأ هتأترا لح مثأ ناكو

 ةفصب كردت تذخأف ةملاسملا لع ىوطنملا ىرصلا درلا تأرق ىتح ًاعوبسأ

 ايسورلا هاضرتل نكتمل رصحلا اذه نأ ديب. ةنك اس لظت نل ايسورلا نأ ةيدج
 ىلإ نصل وكيت رثرأ ريسلا بتك دقو . امل آعبت هرتلجنا هضرت مل ام آتاتب اسنرفو
 عيمج فقت نأ وه ديحولا هانعم برحلا رصحب لوقلا نا » . لوقي ناناكوب

 لقعلا هلبقي ال فأر ىف اذهو . ابيرص ىدرت ىه اهني اسعلا ىلع جرفنت لودلا
 .  رئاج هنا لقأ مل نإ

 اهريحت لودلا نم نيتفلاحتملا نيتبصعلا وحن اهتابجاو تناكىتلا ايلاطياو

 عم لمعت نأ تلمأ ةيروآلا برحلا عنم ىف بغرت كلذ لجأ نم ابلعجتو

 اذا هنا وه اعيدب احارتقا تحرتقا هيلوي "8و ١0 قف . ةياغلا هذهل هرتلحجتا

 هيلوي 7٠ ىف ةيسسايسلا تاقالعلا تعطق نأ دعب ىتح ابيرصل لودلا تحصن
 لوبقلا ىلع ةحبصنلا هذه ابلمحت دقق اهريفاذحت ةيوسعلا بلاطملا لوبقب

 اسمنلل ال لودلل ناعذآلاب اههجو ترتس دق ايرص نوكتو اسفلا ىضرتف

 بلاطم ابيرص ذفنت ىلا ليصافتلا عضت نأ لودلا عسي ذئدنعو .اهدحو
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 رهوج ىف منامي ال امور ىف ضوفملا ايرص ريزو نأ ادب دقو . اهبجومب اسفلا
 مل بلاغلا ىف قافولا لود نآل ائيش رمشي مل ةياهنلا ىف هنكل , حارتقالا اذه

 هتدقع ام ناعرساسقلا نآل مث ,هيلع تطغ ىه اهتاحارتقا نآلو دحي هلباقت

 . ايرص ىلع برحلا نالعاب فقوملا
 ىف اهباحصأ اهب دارأ ىتلا ةديدعلا تاحرتقملا هذه عيمج درس ةلواحمو

 نأ ديفي دق هنكل , ةيدجب ريغ ةبمرك ةلواحم مالسلا ىلع ةظفاحملا ١414 هيلوي

 .تناكى لاو هيلوي 78 لبق تمدق ىلا تاحارتقالا ضعب زاحجبا ف ضرعتسن

 تناك ىتلا وأ «ًادج امظع اهحاجن ىف لمآلا حولي ناكوأ صاخ ىزغم تاذ
 ىارغ دراودا ريسلا اهادبأ ىلا ىه تاحرتقملا هذهو . ًاديج ةموهفم ريغ ابلاغ

 . غروبسرطب ناسو انيف نيب ٠ ةرشابم تاثداحم » هل لاقي ام وهو

 رطيسملا هرتلجتازكرم
 هرتلجنا نأ مومعلا هجو ىلع ىري ناك ةيبلسلا تاحرتقملا نم ريثك ىف

 ناقلبلا ىف ةرشابملا اهحلاصق . بابسأ ةدعل فقوملا حاتفم ىلع ضبقت ىلا ىه

 ررك م ىنرصلا ىوسفلا فالخلاوءىرخالا ىمظعلا لودلا اصمنود تناك

 فروألا مالسلا ةيحان نم طقق ءاج امنا رمآلاب همامهاف . همه نكي مل ىارغ
 هيلا رظن هيلا رظني ناكاذبو . هيلع فواخلا هرواست تناك مالسلا اذهو

 نوكت تاءارجا ذاختا ىلع لجرردقأو هزنأ هرابتعاب ناقلبلا برح لالخ ىف

 قيرف نحاطت نود لوحت ىتلا ةليسولا راكتبا وأ ىلود رتؤم دقع اهتياغ
 نيقيرفلا نم ىأ وحن ةطبترم نكت مل هرتلجتا ناف كلذ قوفو . ىمظعلا لودلا
 حجري ةميظعلا ةيرحبلا اهتوقب هرتلجنا نأ اريخأ كردأ دقو . ةيمسر ةفلاحم ةيأ
 ايناملاو اسفلاو اسورلاو اسنرف لعةمساح ةروصب طغضلا لعةرداق نوكت نأ

 تدشان كلذإ .هفقت فقوم ىأب لودلا هذه ةسايس ىف ريثأتلاو اناطباو
 تعقو اذا هنا مرح ايناملأل نيبي نأب مالسلا ظفح نأ ىارغ اسنرفو ايسورلا
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 .ءودحلا مزتلتل ايسورلا لع طغضي نأ ايناملأ هتدشان اكامهديؤيسف برحلا

 . مالسلا لع ةلظفاع

 ةمزاح ةقصب ايناملأ ريذحت ىف ةمذألا .دب ىف اغار نكي مل ىارغ نأ دي

 .نكي ملف موزللا دنع هرتلجنا لخدت ةلأسم ىلع ةمسقنم تناك هترازو نأ كلذ

 .نأ هركي ناك هنأ نع الضف . ذيفنتلا عيطتسي ال نأ ةيشخ ددبي نأ عيطتسي

 .نيدمتعم برحلا ىلع مادقالا ىلع ايسورلاو اسنرف عجشينأ نكمي ائيش لوقي
 .تعقو اذا هل نيدعتسم ناملربلاو ةيزيلجنالا ةرازولا نوكت ال دق دييأت لع
 .كلذ ىلع هعجشو احيردتالا اسنرفو ايسورلا حاخلال نلي مل هناف اذلو . ةعقاولا

 قلعتت تا<رصت ةروص ىفارذحم ايناملآل حلف نصلوكنو ورك هاريتركس
 . ىتاملالا ريفسلا عم حرصأ ةجحل كلذ دعب مدختسا مث , ىتاطيربلا لوطسألاب

 ىضقي نا ةيشخ ايسورلا ىلع قبيضتلا ىف بغري نكي مل هنأف ىرخأ ةهج نمو
 .نأ نم افوخو « مهف ءوس ١ ثدحو ىتالثلا قافولا نماضت لبع قييضتلا اذه

 . هتيحض طسوالا قرشلاب قلعتي امف ىسورلا ىزيلجنالا قافولا بهذي

 لا انا فاق وق ودنأ نع نانا صقر نازك ناو وسلا ناك دقو
 « ةجرحلا هدنلربا ةلاحو ناملربلا لغاشم نيحلا كلذ ىف امبقرغتست ريك دح

 ىف سلا ىلع ايدج اجاعزتا مبعزني ال رمآلا ءىداب ىف هتلعج ةريثك اباس أ دحب

 هتثدحأ ىذلا داحلا ىرهوجلاىفخلا ق الخلا رات نم مغرلا ىلع هنأب كلذ ءايزوأ

 هيلع تلظ امم اريخ مومعلا ىلع ايناملأب هتاقالع تناك ةيرحبلا ايناملأ ةسايس
 .تارمعتسملاو ةيديدحلا دادغب ةحسب ناتصاخلا ناتدهاعملا تناك دّمف ءربشأ ةدع

 .قابنلا عيقوتلا الإ امهصقني ال ىلوآلا فرحألاب نيتعقوم نيتمات ةيلاغتروبلا
 ةيديدحلا ةكسلاب ةقلعتملا رييادتلا ضعب متت نا ايناملأ لع ناكهنآل رخأت ىذلا

 .ىزيلجنالا حيرصتلا رشني نأ بح ناكىارغ دراودا ريسلا نآلو ءايكرت عم

 دحاو تقو ىف ةنناملالا ةدهاعملا عم 1844 ىف خرؤملا ى رسلا ىلاغتروبلا

 .نا ىارغ دراودا ريسلا لمأ دقو . رشنلا ريخأت ىف بغرت ايناملا تناك انني
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 ايس البوط اتلظ نيتلكشم نابوست اتناك نيتللا نيتدهاعملا ءاضمأ ىدزيب
 ش . هرتلجناو انناملأ نيب ىسايسلا وجلا نيسحت ىلإ لاعفنالل»

 ابهنآل رخآ ًاتسح الأف لايكل قاطيربلا لوطسأللا ةرايز تناك دقو

 قاطيربلا قحلملا ىأر ىف تناك ء نزحملا وفيجاريس أبن اهعطق دق ناك ناو,

 رس دقو . ةيسايس ةغبص اهل نكت مل هنا هتميق نم ديزي ًاريبك اقيفوت ىرحبلا
 ءانيمل ةرايزلا در ىلا فغشب نوعلطتي اوناكو مهتويض اوري نأ ًاقح.ناملآلا

 مهلمع ناكىتلا ىهو دنلوجليه ةيؤرب ًاريثك نومربتي اوتاب نأ دسب ىزيلجبا
 نيب أدئاس ةنسحلا ةلامزلا حور ناكدقو . ابطيحم ودعي ال رجضلل ىرحبلا

 الاعفنا لقأو ةدح فخأ فحصلا تاقيلعتو ةراحو اطابض نيقيرفلا

 . فولأملا نم

 ريخ « برست ه ايناملأ ىف امهراثأ ناذللا ةمبرلاو جاعزتالا كلذك

 نماضت ىوقي ايسورلاو هرتاجنا نيب ىرحت قافتا دقعل ةيرسلا تاضوافملا

 دادغب ةكسينيصاخلا نيقافتالل لباقك اسنرفو ايسورلا ىضريو ىتالثلا قافولا
 اذه نا لوقت  ايناملأ عم نيدوقعملاو ةيلاغتروبلا تارمعتسملاو.ةيديدحلا

 انوكي ل نا ناملربلا ىف ىارغ تابيذكتي حولي امف افخ ةيبرلا كلتو جاعزنالا»
 ةعباتم ىف اقوم ىضمب نأ عيطتسي هنأ دقتعي ىارغ ناكدقو . امامت اددب

 اسنرف عم ةميمح تاقالع داحبا ىهو ةيجراخلا هتساسل ةيسيئرلا ضارغألا.

 ىلع ةظفاحماو ايناملأ عم فالخلا فيظلتو « ايناملأ رش كلذب مفديل ايسورلاو-

 . نيتفلاحلا نحاطت نود ةلوايحلاب تقولا سفن ىف ىنروآلا مالسلا

 وأ 1414 ةنس. ىف عقت ال نأ ةقيلخ تناك ب رحلا نإ ًاريثك ليق دقلو
 لوق اذهو . ىرصلا ىوسفلا عازنلا هيف تثحو ًارمتؤم تدقع لودلا نأ
 برح ىف بغري نم نيلوئسملا ةساسلا نيب نكي مل ام هناأل ناحجرلا لك حجار

 نم جرخم ىلا رمتؤملا اذه لشم ىدتب نأ ًاحجرم لب انكم ناكدغ ةيروأ
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 اهتراثأ ىلا ةمزآلا نم جرخلا دجو ايديقعتلا ةفلابلا ةيناقلبلا ةلكشملا هذه
 . ناقلبلا بورح

 دق ىارغ دراودا ريسلا نأ ماع هجو ىلع « قافولا ه باتك دك أ دقو

 ةضراعملا هذه نأو . هيف تضراع ايناملأن كل رمتؤم دقعل هدهجىراصق غرفأ

 ىذلا رثآلا وه اذهو . ةيملاعلا برحلا ةيلوئسم نم رخآ طسقب اهقتاع رقوت
 ةلأسمل لصف نم بري ام درفأ دقق . سفنلا ىف ىارغتن وكمفلا تاركذه هكرتت

 تفك اذا دقعنير مت ْوملا كرتل ًادعتسمنا[فونوزاس نإ »لاَ ءرمتؤملا ١ اذه

 ةضراعملا ايناملأ دبن لو ؛ نواعتلل نيتدعتسم اتثاك ايلاطياو اسنرفو ؛ اهدي اسفلا

 امهف . .. رمؤملا تلطع ًايئدبم تقفاو دق ىه انبي اهتكل اهاشخأ تنك ىلا

 نود ةيملسلا ةيوسنلا قيقحتل ةديحولا ةديك لا ةليسولا الطع ( وجايو نامت )

 سحأ فنك ى أ رك دال فاو . ملعأ ايف اسقلا ىلع اهضرع ىلا ىتح أجلي نأ

 لعفأ نأ عيطتسأ نلف رمتؤملا تلطع دق اينامأ تصاد ام هنا لوقأ نآل عفادلا

 ريغ«. تبشن ىه اذا بزحلا ةعبت عقت فوس ايناملأ ىلع هناو تلعف ام رثكأ

 نأف . هلك احح نوكب نرأ نع ديعب وهو بحي ام طسبأ لوقلا اذه نأ

 هتركف اهف تبلقت ىلا راودألا ع انك انام نيبي مل ىأ غ تتوكيفلأ

 هنع تردص ةفلتخم ىرخأ لامعأ نم تأشن تابلقت ىهو . رم ؤملاب ةصاخلا

 اسفلاو ايناملأو اسنرفو ايسورلا هب تلباق ىذلا ددرتلاو ةضراعملا نمو

 قلعتي امف دودحم ىلج حا ارتقا ىأ مزتلي مل عقاولا ىف وهن. ءأ وسلا ىلع هتركف

 عوقو عنمل ءىث لكو هيأ لمع ىف ةدك اللا ةغرلا هتقاس لب رمملاب

 لبق ىلي امف اهضعي صيخلت نكمي ءارآلا نم ةفلتخم ةفئاط ءايترا ىلا برحلا

 : ليصفتلاب اهحن نأ

 غروبسرطب ناسو انيف نيب « ةرشابم تاثداحم ءءارجإ الوأ ىأترا )١(

 تراد ىتلا  ةرشاملا تاثداحما  امأ . ىأرلا اذه هيراكناوب سيئرلا ضراعف

 نصلوكينو ىارغ اهدعو هيلوي 7م ىلا ل نم ايسورلاو اسفلا نيب لعفلاب



 لس 7” خس

 نكت ملف رمؤملا ىلع ةناملآلاو ةيسورلا ناتموكحلا اهترث' 1 ىلاو « ةليسو ريخ :
 . غروبسرطب ناس ىف ىتاملآلا ريفسلا ءاينترا نم تناك لب ىارغ ءاينارإ نم

 ىه ىتلا عبرألا لودلا دي ىلع ايسورلاو اسفلا نيب طسوتلا حرتقا (؟)
 ايسورلا نكل ًايئدبم حارتقالا ايناملأ تلبقف ؛ ةرشابم ةحلصم اهريغ نم لقا
 . هاتهرت اسنرفو

 هحارتقا ناكو ءارفسلل روم ىف ايرصو اسعلا نيب طسوتلا مرتقا (*)

 ادم ىف اسقلاو انا لأ هتضفرف . نوبماكل وب ويسملاو ايسورلا ريثأت تحت

 . اسفلا هلبقت لو ةلدعم ةخيص ىف ةصلخم هتلبقف ايناملأ تداع مث سآلا

 ةرشاملا تاثداحملاب صاخلا ىارغ حارتقا

 غروبسرطب ناسو انيف نيب

 تللخت ىلا تارتفلا ىف ىارغ دراودا ريسلل ىرج هيلوي ٠.واهووق

 قال لا ريفسلا كسفونشيل سنربلا عم ثيداحأ ىدنلر يالا بارطضألا

 تاب دق ناك ىارغ دراودا ريسلا نكل . ايسورلا دص ىلع هرتلجنا ضحي ناكو

 ءىث لكنا كسفونشيلا لاق ءاسورلا رظن ةهجول ًاتافتلاو ةرذاحم رثكا
 اسقلا تجاهأ اذاف ٠ تاءارجا نم اسفلا هذختت نا نكمب ام عون ىلع فق وتب

 ىفنوكي نلف ةديدش ةجاهإةيركسع تاءارجا نم'هذختت دق امب ايسورلا روعش

 تاساسحأب متهي نا هيلع نوكيسو . ةيسورلا ةسايسلا ةظراعم هل حسي ركع

 فطلب ممل مث ء .ةنهارلا ةنوآلا ىف هرتلجنا نم اهظيغتل ًآارظن ايسورلا
 تايلطلا هذه رربت نآو اهتابلط ىف طتشت ال نا اسمنلل نكما ايلك» هنا ىلا

 ةركف هركب ٠ هنإ هلوق كلذ ىلع دازو « . ةقئاضلا جيرفت ىف لمآألا ىوق املك
 ىلا نهادحإ ايبرص رحت نا هتقمب امم هتاو ىمظعلا لودلا نم ىأ نيب برحلا
 الئافتم هتموكح تانن ةيحان نم ًاريطتم لظ دقف كسفونشيل اما ء. برحلا
 ىلا ىدتهي فوس هنأ ه هداقتعاو ملساا ليبس ىف ىارغ تادوهجم وحن نم.



 م

 نم |اهذوفنب هرتلجناو اسورلا نكمتت نأ ىف هلمأ نع برعأ الو . ىلس لح

 نإ » ىارغ هباجأ اهرربي ام كانه نوكي بلاطم ىلع ةققاوملاب ايرص عانقا
 ىوسي نأ ( ىارغ ) اجرو « . ةيولطملا ةيضرتلا لكش ىلع فقوتي ءىش لك
 م نأ بحب ىمظعلا ابروأ لود نيب برحلا ةركف نآل رصحو عارنلا

 . فورظلا تناكامهم

 ةدح تدادزا دق كلذ عم ةيبرصلا فحصلا نعاطم تناك ءانثاآلا كلت ىف

 ىلا تلصو دقو . جاعزنالا ىلا ىعدأ ناقلبلا نم ةدراولا ريراقتلاو ًارطخو

 نم ةقيثو تامولعم ىلع ةينبم ةيمسر ريراقت انيف رم ىارغ دراودا ريسلا
 دلوتشرب تنوكلا قيدصو امور ىف قباسلا ىوسفلا ريفسلا وزتل تنوكلا

 نم ىارغ قلتو . ءافجلا ىهتنم ىف ابن غالبب ”ىنت تامولعم كاذ ذإ ميما
 رشنت امهارخأ تناكو ةيركسع ةعزن تاذ ناطلاو ناتاملانم تاصاصق سيراب

 درستو ديدشلا بصعتلاب قطنت ايسورلا ىف اهبتاكمل تالاقملا نه ةلسلس
 . ايناملأ ةيراحم دادعتساو ةيركسعلا ىوقلا ىف ريبك ديازت نم اسسورلا هيلع ام

 "نم فونوزاس هلاقام ةدك أ ةرابع ف غروبسر طب ناس نم ناناكوب ىورو

 لكش ذختي نأ نكمي ءىش ىأ ىازأب نيديلا ةفوتكم فقت نل ايسورلا نأ »

 ضعب ذختت نأ ىلا رطضت دقو . دارغلب ىلا مدقي لاه ىوسمن غالب
 . « طايتحالا ليبس ىلع ةيركسعلا تاءارجالا

 رتمورابلا ىف ديازتت بارطضالا لئالد ىارغ دراودا ريسلا ظحال ايلف
 ىلع ىوطني ًايلس ًاحارتقا حرطي نرأ مثالملا نم نأ ىأر طباحلا ىسايسلا

 ايسورلا ىلع طغضلا ىف هتبغر ىلا كسفونشيل ةباجإ ديري ال ناكاملو . رذحلا '
 «ىالثا قافولا ىوضع بضغي طغضلا اذه لثم نأ فرعي وهو اهدييقتو
 ىثخم وهو اهتكرح دييقتو اسفلا لبع طغضلا نم اهتبغر ىلا ايسورلا ةباجإ وأ

 اطسو ًاقيرط راتخا دفق , نيلربو انيف ىف ًاضيأ طخسلا كلذ بيصن نوكي نأ

 قلطأ ىذلا ىأرلاب ايسورلا ىف ناناكوب جروجريسلا ىلا رسأف . ًارذح رثكأو



1 

 : الئاق غروبسرطب ناسو انيف نيب « ةرشابملا تاثداحما ه مسا دعب امف هيلع

 ةكاحملا رهظت نأو تلمهأ ةيبرصلا ةموكحلا نوكت نأ نكمملا نمو

 تمزتلا اذاف . ةيبرص ضرأ ىفربد قودنارغلا لتقم نأ وفيجاريس ىف ةيراجلا

 اهرربي ام كلانه نأ ىلع ليلدلا ريقت نأ اهنكمأو لقعلا ةداج اهبلاطم ىف اسلا

 بوغرملا نمو . ملسلا ريدكت نود ةلوليحلل لذبيس دوهجم لكنأ لمآ ىناف

 كتعاطتسا ىفو .ًاعم اسورلاو اسقلا اهتحبت نأ رومألا تدقعت اذا ًادج هف

 . « . ةبسانم تضرع اذا ىنعملا اذهب ملكتت نأ

 « ةرشابملا تاثداحملا ٠» نع هتركف ىارغ دراودا ريسلا ضرع نيموب دعبو

 . ناناكون ىيعابضرع امهقرت مل اهنارهظ ىذلا ندنل فىسورلا ريفسلا لبع عسوتب

 اهركتتساهيراكناوب سيئرلا نكل ًاديدسأ:أرىارغدراودا ريسلا نم اذه ناكو

 : لاق غروبسر طي ناسل هترايز ءانثأ ناناكوب هيلع اهضرع امل ةوقبو لاحلا ىف

 اسقلا نيب رودي ًائيدح نأ ( هيراكتاوي سيئرلا ) هتمافن ىدبأ دقف »

 ذبحي هنأ حوليو . رضاحلا تقولا ىف ًادج ًارطخ ننوكيل امهدحو ايسورلاو

 « . لادتعالاب انيف هرتلجتاو اسنرف مصنت نأ

 لح ىلا لوصولا دصقب اسسورلاو اسقلا ثحانقت نأ « ًادج رطخأ د

 له نيبقيل هينيع كعديل ءرملا نا ؟ فرصلا ىوسفلا فالخلل ىلس ىدو
 . ديك أتلاب ابروأ مالس ىلع سيل ؟ ءىث ىأ ىلع ًادج رطخو . مح هأرق ام
 ىلا ىري ناك ىذلا هيراكناوب ويسملا ةسايس ىلع هنم رطخلا نوكي دق هنكل

 لك ًاضفار ءاسفلاو ايناملأ هجو ىف ةدماص ةلتك ىثالثلا قافولا لود فقت نا

 ةمبزحلا لوبق ىلع امبمغري ام ًادعمو لالا ىلع ىوطني امهنم ىأ عم ريبدت

 ىرع قيثوتل نيتنس ىعسي تبل دقلو . ةقوفتم ىوق دض لاتقلا وأ ةيسايسلا

 لود نم ىأ نيب دارفنإ ىلع مهافت لك عنهلو ةنكمت ةقيرط لكب ىتالثلا قافولا

 معز هيراكتاوب ويسملا نأ كسلوفزيا ىور دقو . . . اسفلا وأ ايناملأو قافولا
 ليبس ىف ةيناملآلا ةيزيلجنالا تان وافملاو نيدلوه ةثعب ماجن نود لاح هنأ
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 ىف فونوزاس لخدي نا دري مل ةيناقلبلا بورحلا لالخ ىفو ىرحبلا مهافتلا

 ف نيرخآلا نيوضعلا عم ةسايسم ىلع قفتي نأ لبق دارفنا لع تاضوافم

 . ىنالثلا قافولا

 كلذ دعب اهرشن ىتلا هتاركذمو رصعلا كلذ ىف هيراكناوب تافارغلتو

 نم ةيأ تافت نأ لبق لمعلا ةطخ امتاد ىتالثلا قافولا مسري نأ ىف هتبغر درت

 ىلا ١41 ةنس هيلوي ةمزأ ىف ىأر اذكهو . ءىش ىف اسغلا وأ انامأ هلود

 اسقلا نيب دارفقتا ىلع ىرحب ًاثيدح » نأ اهريغ نم ةروطخ دشأ تناك

 ًاريزو حبصأ ذنم اهعبتأ ىتلا هتسايسب هنم ًاثبشت « ًادج ارطخ ننوكيل ايسورلاو

 . ١91١ ةنس رباني ىف ةيجراخلل

 « ةرشاملا تاثداحبلل » مساحلا هيراكناوب ضفر دعب هيف كوكشملا نمو

 انفع ىلا هنعف منأ ذأ فرب وابا هركنلا فقد 3 نانا وبنوك ذأ

 : هتيقرب ىف لوقي ىضم دقف كلذ ىلا ةملكب رشت مل ًافن آ اهاندروأو ىارغ ىلا

 هتداعس ىل لاقف كلذ دعب هتلباق ىذلا ةيجراخلا ريزو ىلا تثدحت دقو »
 ةبلاطم ف ضراعي نم سيلف ايرص ىف ترد ةرماؤملا نأ اسقلا تتبثأ اذا هنا

 امف اذه لوبقل ةدعتسم اييرصو . ىئاضق قيقحت ءارجأب رمال

 اقرا ) لود ثالث مصنت نأ بوصألا نأ ىر هنأف كلذ عمو . دقتعي

 ًادج ةيدو ةروص ىف ثدحب نأ ىنبني اذهو . لادتعالاب انيف ( هرتلجناو انفو

 الئاق ىنعملا اذهب مكللا قربأ نأ ىناجر دقو . ىعامجالا لمعلا لكش ذختي الف

 « . عوضوملا ىف ةيروبملا سيئر ىلا مويلا ثدحتيس هنأ
 هيراكناوب الك نأ ىلع لدت ناناكوب جروج ريسلا رم ةيقربلا هذهف

 ًاطغض اسفلا ىلع هرتلجتاو اسنرفو ايسورلا طغضت نأ ادارأ فونوزاسو

 دقل عقاولا فو . ىنالثلا قافولا ةدارإ ىلع الوزن اهريبادت نع لودعلا للعاهمحغري

 ىف ىسورلا ريفسلا نأب هيراكناوب سيئرلا رفس لبق ناناكوب فونوزاس ربخأ

 حصنلا ىلع ه ىتاطيربلاو ىننرفلا هيليمز عم قفتي نأب تاملعتلا ىطعا دق انيف



 دل #50

 . تاملعتلاهذه لثمىارغ ىطعي نأ ل مأو «لادتعالا بناج مازتلاب ةيدو ةفصب

 ررقو ىأرلا اذه اونسحتسي مل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىريتركس نا ديب

 غالبلا صن خلبأأ ىلاتلا مويلا حابص ىفو . ىلاتلا مويلا ىلا هب لمعي ال نأىارغ
 هرتلجنا تناكاملو . ةقباسلا ةليللا ىف دارتلب ىلا العف مدق دق ناك ىذلا ىتاهنلا

 ىريفسنأف مدق دق ىئابنلا غالبلا ناكو فونوزاس هيراكناوب ةطخ ىلا مضنت مل

 اسقلا رذني ىنالثلا قافولا نأ ىف امهتاملعت اذفني مل انيف ىف ايسورلاو اسنرف
 .ًايونم ناك ىذلا راذنالا

 ىرحت نأ وهو لوألا ىلسلا ىارغ دراودإ ريسلا حارتقا لشف اذبو

 تابلا هيراكناوب ضفرل ًارظن غروبسرطب ناسو انيف نيب « ةرشابم تاثداحم»
 امأ . انيف لبع ىنالثلا قافولا طغضب حارتقالا اذه نم ةضاعتسالا ىف هتبغرو

 ؟ر, - 7+ نم كلذ بقع اهئارجأب فونوزاس ىضر ىلا ةرشابملا تاثداحلا

 ديذو ىلع رشابملا ريثأتلا كلذ هل دعيملو ايسورلا هيرلكناوب حراب نأدعب هيلوي
 نقم ىادالا لب ىارغ دراودإ ريسلا ىأر ىلا عجرت الف ايسورلا ةيجراخ

 . غروبس رطب ىف اينالأ

 طسوتلا ىارغ حارتقا

 ايسورلاو اننا ني

 تيرتس جنود فرودسنم تنوكلا راز هيلوي ١4 ةعملا موي حابص ىف

 دقو . اهلا تدح ىلا بابسآألاو اييرص ىلا ةهجوملا ةيوسقلا ة ةرك ذملا غيابتل

 ىف مالسلا ىلع هجاعزاب اقطان ءاخ ثيدحلا اذه:ئارغ دراودا ريسلا نود

 : لاق ايروأ

 لهمملا راذنالا اذه مدقي نأ اقح ملوملا نم نأ ىرأ ىإ .. . تلق

 مرصأ اهنأ ة ةركذملا ىمأ نم ادب دقف . ةلحرملا هذه ىفدمألا زيجولاو

 . ةلقتسم ىرخأ ةلود ىلا اهمدقت ةلود تيأر ةقينو
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 فالخلا ةيهام ىف ىنم اح تاقيلعتلا هذه ىدبأ كلذ عم نكأ لو
 تيدبأ ام ناكامتا . اننأش نم نكي مل اذه نأف ايرصو رجماو اسفلا نيب

 ترعش دقو. ىنروألا مالسلا رظن ةهجو _.رم ةلاسملاب ماهتهالا نم

 . ةميظع فواخع
 ىغبني هنأ كش الو . ىرخألا لودلا ءارآ عمسأ ىتح رظنتأ نأ ىلعو

 « . تابوعصلا ليلذتل لعفن نأ عيطتسن آذام ىرنل اهرواشن نأ انيلع

 رمتؤملا ناك دقق تاك ابترالاو لغاشملا ريثك ىارغل مويلا اذه ناكو

 داحيا ىف قفخأ نأ دعب دكب الو ضفنا دق ماهجنكب ىارس ىف دقعنا ىذلا

 رهظلا دعب اعامتجا ةرازولا دقعت نأ ررقت دق ناكو . ةيدنل ريالا ةلكشملل لح

 ةئشانلا بعاتملا داز موئشملا ىتاهنلا ىوسملا غالبلا أبن فرودسنم لم ايلف

 سنربلاو نوبماك ويسملا ثداحب نأ ىارغ ىلع ناك دقو . ةلكشملا هذه نع

 نيب طسوتت نأ هيلع حرتقاو ىسنر فلا ريفسلاب لاحلا ةعيبطي أدبف ىكسفونشيل
 لثمتف  ةرشابم ةحلصم اهاوس نم لقأ ىه ىلا عبرألا لودلا ايسورلاو اسنلا

 ناكاملو . ىنالثلا قافولا اسنرفو هرتلجتا لثمتو ةيثالثلا ةفلاحملا ايلاطيإو ايناملأ

 لادتعالا مازتلاب اهتفيلح ىلع ريثأتلا اسنرف نم رطتني نأ ىنعي نأ نكمي اذه

 ىنعام وهو اب رصو اسعلا نيب طسوتلا اهيلع رثآو ةركفلا هذه نوبماك قرت مل

 ناك . . ةيسايس ةعيزبب ىضرتو اهلاطم ضعب ىف اسفلا لهاستت نأ مجارلا ىف

 حضتي نأ دعب طقف نكلو غروبسرطب ناسو انيف نيب طسوتلاب لوقي ىارغ
 طسوتلاو لخدتلاب لوقي نوبماكن اكو ءايسورلاو اسغلا نيب بعام كلانه نأ

 . كلذ حارتقا ىلع ايناملأ لمحو ابيرصو اسما نيب انيف ىدل

 ةعمجا موي رهظ دعب ىكسفونشيل سنربلا ىارغ دراودا ريسلا لبقتساو
 ةيدنلر بالا ةلكشملا لجأ نم ةرازولا عامتجا دعبو نوبماك عم هئيدح بقع

 ىذلا ىتاملآلا نايبلا ريخاألا 'مدق نأ دعبف . قهرملا ليوطلا عامتجالا كلذ
 هلوقب ىارغ دراوداريسلا باجأ عازنلا رصح ىلع ضحبو اسفلا لمع رربي
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 < هب هل نأش الف ٠ ايسورلاو اسْلا نيب بعاتم ىلا ىثاهلا غالبلا دوي ملاذا هنإ

 ىذلا لمآلا لوانت مث . ىأر نم ايسورلا هذختت نأ نك ام ىثخ هنأ دب

 فطليل غروبسرطب ناس ىف ( ىارغ) رثؤي نأ وهو ىكسفونشيل هنع برعأ

 ةوفجلا ىف ةيهاتتملا ةيوسقلا ةركذملا ةغبص ىلا رظنلاب هنأ ىدبأف اهتدح نم

 ضرع م « . ايسورلاب قلعتي امف اًئيش لمعي نأ نع ماتلا هزجعب نآلارعشي »

 . اسعلا ىلع طغضلا ىف نوبماك ةطخ هيلا فاضأو طسوتلاب صاخلا هحارتقا

 ويسملا نأ ناناكوب رم ىلاتلا مويلا ىف ىارغ دراودا ريسلا ععس امو

 <« لاح لك ىلع ابشيج ءىعت نأ اهيلع نوكسس ايسورلا نأ ىرب » فونوزاس

 لقآ ىه ىلا عبراألا لودلا طسوتت نأب ىضاقلا هحارتقا ايسورلا ٍلع ضرع

 ةعئاشلا لاوفألا ىلا رظنلاب , مهملا نمو . اسفلا نيبو اهنيب ةرشابم ةحلصم

 ريسلا اهضرع ىتلا تاحرتقملا عيمج تضراع ايناملأ نأ نع تددر املاط ىتلا
 نيبو هنيب لباقنو ايتاملأ فقوم نيبن نأ ؛ لسلا ةحلصم ىف ىارغ دراودا

 . اسنرفو ايسورلا فقوم
 ؟ه تبسلا حابص ىنف . حارتقالا اذه ىلع اهتقفاوم لاحلا ىف ايناملأ تدبأ دقل

 ةرازو تناكنيلرب ىف ةيزيلجنالا ةرافسلا لامعأب مْئاقلا همدق ام دنع هيلوي

 ٠ دلوتشرب نأ اهغلب ذإ « عازنلا رصح ناكمأب ةلئافتم لارتال ةيناملآلا ةيجراخلا

 نم ءىث باصتغا ىونت ال رجملاو اسفلا نأ انيف ىف ىسورلا ريفسلا ريخأ

 ىف راكفآلا ةئدبت ىلا ىضفي دق دك أتلا اذه نأ تنظف ةبرصلا ىضارألا

 .ايسورلاو اسفلا نيب تاقالعلا تتابو هظح اذه رصي مل نأف . غروبسرطب ناس

 (ىارغحارتقا) مكحارتقا ديبأتل دادعتسالا لكةدعتسم ايناملأ نأف ه رطخلابددهت

 «لادتعالا ىلع غروبس رطب ناسو انيف لمح ىلع عبراألا لودلا لمعت نأب ىضاقلا

 ءلوصو لبق ناثحاتي ىلاملآلا ريفسلاو ىارغ دراودا ريسلا ناكءاننالا كلت ىف

 سربلا:لاقق . ايسورلاو اسفلا نيب طسوتلا حارتقا ىف « ندنل ىلا اذه

 برعأو . « هلبقتف اهتماركس مام هبف دحت ال دق اسغلا نأ نظي هنأ كسفونشيل
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 دهناب رعشأ ىلإ « لاقو اذه ىلع ىارغ قدصف . هيلع ًاصخش هتققاوم نع
 'اسفلا نيب تحبصأ اذا ةلأسملا نكلو اسْلاو ابرص نيب لخدتلا ىف ىل قح ال

 ... ايف نواعتت نأ ًاعيمج انيلع بحبو ابرؤأ مالسب قلعت ةلأسم تتابايسورلاو

 .لقت ايلف . « مالسلا لجأ نم ىكيتاموليد لمع ىأل ىرورض انناملأ كارتشاف

 .نواعتلاب ةوقب حصنو ةيناملاآلا ةيجراخلا ةرازو ىلا ثيدحلا اذه ىكسفونشيل

 .للع اهتقاوم ديدج نم ةدكؤم لاحلا ىف :ةرازولا هذه هيلع تدر هرتلجتا عم

 : تلاق . عازنلا رصح لاحم ا نم تاب اذا اسورلاو اسْملا نيب طسوتلا

 زخآو فرص ىوسمن عازن نيب ىارغ دراودا ريسلا قيرفت نإ ه
 لخدتت نأ دير ال لوألا عازنلا قف ٠ .امامت هلحت ىف ىسور ىوسع

 قبت نأ ىنبتي ةلأسملا نأ ىرت مويلا ىلا اننآل « هرتلجنا لخدت نم رثكأ

 'اسقلا نيب برحلا تبشن اذاف . . . ًاعمج لودلا لخدت مدعب ةروصح
 7 انقل رل  رام نان اف

 .نأ ٠ ةباتك ندنل ىف نكي مل ىذلا ىارغ غلبأ اذه ىكسفونشيل قلت املف

 « . عبرألا لودلا طسوت نم هومتيأترا ام ىلع قفاوت ىتموكح
 .طسوتلاب صاخلا ىناطيربلاحرتقملا لايح اسنرفو ايسورلا فقومناكاذاف

 .ناناكوب ىلا امم ثعب ىارغل ةلاسر نم ىرن اكىمورلا ريفسلا هيف ضراع دقل
 : ١414 ةنس قرزاللا ىناطيربلا باتكلا نم تفذحو

 نانا رخل هتلق امم مويلا فرودنكتب تنوكلا تريخأ دقل »
 1 انف ىدل اناياو اسنرفو ًلاطاو انام نواعت ناكما نع مويلا حابص ىف
 ايلا تأع قرأ دعب مالسلا لع ةماعلا ع نر حا

 . ايسورلاو
 'ايناملأ سفن ىف عمي نأ أدج ىشخ هنأ فرودنكت تنوكلا ىدبأف

 . اسورلا نع اتلصفتنا هرتلحجتاو اسنرف نأ هتلق امم

 .دراودا ريسلا لابح تذختاف ايسورلا كلسم اسنرف تكلس كلذك

 دقف . ضفرلا فقوم اسورلاو اسعلا نيب طسوتلاب ىضاقلا هحارتقاو ىارغ
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 :٠ ةعمجا موي رهظ ىلاوح افنآ انرشأ اك نوبماك ىلع حارتقالا اذه ضرع.

 ىارغ عانقا يلا قاوت دج ناك هناآل كلذ ناك امبرو اليتف هيف رؤي لف هيلوي.

 هيلع قفتا دق ناك ىذلا رمآلا ايرصو اسملا نيب طسوتلاب ةيضاقلا وه هتطخم :
 نييسنرفلا نم باوجلا بقرتي دراودا ريسلا لظ اثيعو .فرودنكنبو وه.
 تناكاذا ام دعب ملعيل هنإ» كسفونشيلل لوقي نأىلا ىلاتلا مويلاف رطضا ىنح

 وهو . هنم ادر نآلا ىلا قلتي مل هنكل نوبماك ثداح دقف كرتشتس اسنرف'

 عم اهنماضت ىدم ىلعي ال ناك ناو دامتعالا لك اسنرف ةققاوم لع دمتعي

 « . ايسورلا
 حارتقا ىلع اقفاوي مل ناتللا امه اسنرفو ايسورلا لب ايناملأ نكت لف نذاو

 اسقلا نم لك تأبع اذا عبراألا لودلا طسوت ىارغ دراودا ريسلا

 . امهشويج ايسورلاو

 ءارفسلل رمؤتم دع ىارغ حارتقا

 هيلو 76 ىف

 . مساح لكشب اجرح ةيروآلا ةلاخلا تدادزا هيلوي ”0 تبسلا ءاسم ىف

 ترمأ ابيرصو اسفلاو , دارغلب عم ةيساسلا اهتاقالع تعطق دق تناك اسفلاخ

 ىركسعلا بزحلاو ةحئاه تناكف اسسورلا امأ . ىرخالا دض ةثرعتلاب امهاتلك

 تناكو ١,٠٠١,٠٠٠ ةئبعت ىلع ًانقؤم رصيقلا قداص دقق ءدوعص ىف اهف
 هذه ءابنأ نا دب .ذيفنتا كشو ىلع « برحلل ةدعملا ةرتفلا » تاءارجا

 املو . . . ىناهنلا ىوسفلا غالبلا ءابنأ ىلوأ اهتخلب نأ امل ءاجر رثك أ قباسلا

 ندنل ةيناطيربلا ةرازولا ءاضعأ ضعب رداغ ءاجرلا نم ذئدنع ةلاحلا ىلع حال

 نيذلا ءارزولا ذخأ دحالا حابص ىف هنكل . .. فيرلا ىف دحألا موي ءاضقل

 هيلاريمآلا تعدتساف ناك ام مظعأ تاب رطخلا نأ نوكردي ندنل ىف اوقي



 مس ايلا سا

 ةعاسلا ىفو . ءاسملا ف ندنل ىلا ةدوعلا ررقق رهظلا دنع لشرشت نوتسنو.

 آرمأ هتقفاوم نكلو هرظتنت نأ نود ةيلاريمألا تردصأ رهظلا دعب ةعبارلا

 نم هيلع اقفتم ناك ؟تاروانملل لوطسألا قرفتي ال نأ وه ىتعم اذ ًايرس
 رثرأ ريسلا دجو ةيجراخلا ةرازو ىفو . دنلتروب ىف ادشتحم قبب نأ لب لبق

 ةئس ءابنأ ( هتببغ ءانثأ ىارغ دراوداريسلا نع بوني ناك ىذلا ) نصلوكت

 . ترمأو ةسايسلا تاقالعلا اتعطق دق ايبرصو اسفلا تناكو . اليل تلصو

 ايف ىف نسنب ىورو . شين ىلا دارغلب نم اهتموكح تلقتتاو ةئيعتلاب اببرص.

 رماوألا قلت دق ىناملآلا لوطسألا نأ ىور اك« ةعقاو برحلا نأ نظي ه هنأ

 هتلحر نع لدع روطاربمألا نأو « جيورنلا ءىطاش نم ًاديعب داشتحالاب
 ةجراخلا ةرازو هل تفسأ لمع وهو . لايكحىلا ًاسأر ةدوعلا ىف عرشو ةيلامشلا

 ناناكوب ثعب و . نبكتلا للع لمحو راكفألا ريثي نأ قيلخ هنأ رابتعاب ةيناملآلا

 : لوقي غروبسر طب ناس نم ةضيفتسم ةبقزيب
 ةلاح ىف دارغلب رجهتس ةيبرصلا ةموكحلا نا ( فونوزاس ) ىري د

 وعدت انيب لخادلا ىلا اهدونج بحستو اسعلا بناج نم موجم ثودح

 هذه ذبح هتداعسو .اهلأ ةدعاسملا دب دم ىلا هسفن تقولا ىف لودلا

 نوكت فوسف ةدعاسملاهذه لودلا دشانتس ارب رص تناكاذاف . . . ةوعدلا
 هرتلجنا ىديأ ىف ةلأسملا كرتتو ىأنم فوقولل دادعتسا ىلع ايسورلا

 . «ايناملأو ايلاطياو اسنرفو
 ١ را١ ١ر6٠ ةئيعت ىلع قداص رصيقلا نأ ناناكوب دروأ نأ دعبو )

 ىلا فقتس اهنرف نأ ه ًامسر دك أ جوملا نأو ءىراوطلا ادادعتسا
 لوطساللا ناك اذا ١ امع رسفتسا هنأو «ء ظفحت نود ايسورلا بناج
 ىرحبلا قافتالا ىف هل صصخل ا رودلاب موقي نآل ًادعتسم ىتاطيربلا
 وو ار ا لكك دل نر حا سرا سرا
 ايناملأ بكت مل اذا هنكل نحاطتلاب ليجعتلا ىف بغرياال هنا ىرخأ ة ره
 أ نكمي ال ايسورلاف . ةسئوم ةلاحلا ربتعأ نأ ىلاكما ىف اعلا حامج

 ىهف . ناقلبلا ىف ةدئاسلا ةلودلا حبصت نو اييرمص قحسب اسمنلل حمست



 بع خاج

 انل ةبسنلاب فقوملاو . اسنرف دببأت نم ةقثاو برحلا رطانع لك هجاوتس

 ديأت امإ راتخت نأ انلعو . نك اهيرطخأ وهو هراكملاب فوفحت

 نأآلا اهانلذخ نحت اذاف . اهقادص نع ءاتغتسالا امإو لعفلاب ايسورلا

 وهو ايسآ ىف اهعم ىدولا نواعتلا كلذ لع ةظفاحملا لمأت نأ انيلع رذعت

 «ء.انل ةبسنلاب ةيويحلا ةيمهألا هذه هل ىذلا نواعتلا

 نم ةقثاو برحلا رطاخم لك هجاوتس 3 اسورلانأ» ىلع ةلادلا ةيقربلا هذهف

 تفقولا نأيداقتعالا ىلاىارغ دراودا ريسلاتزفح امنأ دعبي ال اسنرفدسأت

 وه اذإ لادتعالا مازتلاب غ روبسرطب ناس ىلع ريثأتلا ىف عورشلل فزأ دق

 لعفي مل هنكل . ىلالثلا 5 ىلع ابروأ مالس ىلع ةظفاحما مدقي نأ رثآ

 طغضلا ىف ةمزآلا لحارم ىلوأ ىف غروبسر طب ناس ىف عرش ناناكوب نأ عم
 ةجراخلا ةرازو تذخا دقف . ندلت هلذبت ل دوهجلا اذه لثم نأ ايسورلا لع

 ةرك ذم ىف هيلوي ؟ه ىف ورك. ١ ريسلا هحرش ىذلا فقوملا ةيناطيربلا

 :لاق ةزيجو

 ىعسمل اسنرف دييأت نمضت نأ هيف نكمي ناك ىذلا تقولا تاف دقل

 . ايسورلا طبض هب دصقي
 ىذلا ىدحتلا ىلع درلا لع ناتممصم ايسورلاو اسنرف نأ لبجلا نف

 ىلإ اسفلا ابهجوت ىتلا مهتلا ةيهام ىف انيأر ناكام انئاكو . امييلا هجو

 ابنم ممأ وه ام نأ نابرتو ٠ عئارذ اهتاربتعت ايسورلاو اسنرف نأف ابيرص
 .رمآلا روحم وه ىنالثلا قافولا دض ةيثالثلا ةفلاحنا ةيضق وهو

 لوا نأ « رطخلا رم نكي مل نا : ةسايسلا نم سيل هنأ نظأو
 ىأب ًاضماغ مضاولا رمآألا لعج ىف دهتجت وأ ىأرلا اذه ةلداجم هرتلجنا

 . سيرابو غروبسر طب ناس ىدل ىعسم

 مل ىذلا كارعلا اذه ىف ايسورلاو اسنرف حلاصمب ةطيترم انحلاصم نا
 ابن روتاتك» طسبملا ةيمارلا ايناملأنيب مناف وه امناو ايرص كالتمالمقي

  ةيدرفلا اهتيرح ظافتحالا ىف بغرت ىلا لودلاو ابروأ ىلع ةيسايسلا

 لعفت مل اذاف ايبرص نع اسقلا دصت نأ ايناملأ سم رظتنت هرتلجتا تناك

 راضم انهو . « قافولا » ىتقيدص ليع لاحت طغضت نل هرتلجيناف كلذ ايناملأ



 اقف

 طغضلا ىف بغرت كاذ وأ بناجلا اذه نم ةلود ةيأ نكت ل . تافلاحملا ماظن

 مل اذبو . ةقادصلا وأ ةفلاحملا ىلع ىضقت نأ ةيشخ اهتقيدص وأ اهتفيلح ىلع

 الدب ديدج ىلس حارتقا ضرع ررقت نأ ىوس ًائيش كاذ ذإ هرتلجنا لعفت

 ىلإ تتكف'ةثاي انقلسأو ناناكوبل فوتوزاس هآترا اه نصل ركن رثرأ زينا

 : لوس سابأ نشتا ىف ىارغ دراودا ريسل/

 قريت نأ . . . وه ةماعلا برحلا بنجت ىف ديحولا لمآلا نأ نظأ
 ل سيرابو نيلرب ىلا

 3 وم |ةجينت ريتا لاك رحلا لامعألا نع عاتمالا م عروس رطب ناسو

 لسرأ هيلوي 71 موي رهظ دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىفو .لاحلا ىف ىارغ قفاوف

 ءارفس مم رمتؤم دقعب صاخلا حارتقالا كلذ همورو نيلربو سيراب ىلا

 انيفو شينو غروبسرطب نأس ىف ايناطيرب ليثع لعمررك دقو . عبرألا لودلا

 نم تايلعتلا هذه لثم نوقلتي ام درجع اودبتحجب نأب تاميلعت هعمو

 ًاراظتنا ةيرح تايلمعملا ءاجتلالا عنم ىفايناملأو اسنرفو ايلاطيا ىلثمم مهمالمز

 .رمؤملا ةجينتل
 ةلهو لوآل حال ندنل ىف دقعي ءارفسلل رم مب صاخلا حارتقالا اذهو

 دقعنا اذبك ءارغسلل زمتؤمو . صالخأب ديك أنلاب ضرع دقو ًانسح ًاحارتقا
 ىلا قفوو ناقلبلا بورح لالخ ىف ىارغ دراودا ريسلا ةسايرب ندنل ىف

 دقف كلذ عمو . ابروأ ةيقب ىلا نايرسلا نم ىناطرسلا بارطضالا اذه عنم

 ءرمتؤملا» ةيلك مهيدل تضغبو انيف ىف رومآلا ةالو هتارارق تقياض نأ قفتا

 طبضلاب نكي مل ةيناقلبلا برحلا لالخ ىف دقعنا ىذلا ءارفسلا رمتؤم نأ ريغ
 ًافلؤم ١95 ١1 ةنسل ندنل رمتؤم ناك دف . نآلا ىارغ هيئتري ىذلاك
 نيضراعتملا نيقيرفلا نولثمب اوناك نم ىمظعلا ابروأ لود عيمج ءارفس نم
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 . ىارغ حرتقي اك طقف لود عبرأ ىلث نمال ابروأ املا تمسقنا نيذللا
 .نيحلا كلذ ىف اوناك اسقلا ءانثتسا نراكمإ عم ندنل رمتؤم ءاضعأ عيمجو

 1919-١51 ةنس ىفف . ابروأ مالس ىلع ةظفاحلا ىف ةديك أ ةبغر نوبغرب'

 . ناقلبلا لئاسم ءارجنم ًابرح اسنرف درتملو برحلل ةدعتسم ايسورلا نكت مل
 هذه نكل . اسفلا بعاتم لجأ نم برح ىلا رحت نأ ىف بغرتن كت ايناملأو

 ةلخادتملا ١419 ةنس ىف اهم برحلا ىف ًادهز لفأ ١414 ةنس ىف تناكلودلا

 91 ةنس ىف ندنل رمتّوم نأ ىلا اذه . ةفلتخم باسل كلذو «١9١ ىف
 رخآو ناقلبلا لودو ايكرت نيب ًافالخ ىوسيل داّعنالا ىلا ىعد دق ناك ١41

 نأف ًاديدش ناكايسورلاو اسفلا نيب سفانتلا نأ عمو . اهتاذ ناقلبلا لود نيب

 نيتلودلا نيتاه نيب ةمئاق ةيويح لئاسم ررقي نأ ىلع ًامغرمنكي لندنل رمتؤم
 . نيتويظعلا

 ريثكب كلت نم قدأ ةمبم حرتقي ىارغ ناك دقف 1454 ةنس ىف نآلا امأ
 .ىثالثلا قافولاو ةيثالثلا ةفلاحملا ةناكم لوانتت ةلأسم ريرقت ىف عورشلا و

 نيفيلح نم ةفلؤم , ةنكمبو ةفصنم اهنأ رهاظ ةمكحب حرتقي ةقيقحلا ىف ناك

 رظنلاب هنكل . اسنرفو هرتلجتا امه ايسورلل نيتقيدصو ايلاطي.او ايناملأ امه اسمدلل
 عم ضراعتت عاطأ نم ناقلبلا ىف هيغبت املو اسمنلل ةيموقلا ايلاطيا ةوادع ىلا

 عمو 1١4.8 و 14.٠ ةنس ىف اسنرف عم ةيرسلا اهتاقافتال ًارظنو اسقلا عاطأ

 ليمأ ايلاطيا نوكت نأ لمتحلا نم ناك و... ةنس ىجينوك ار ىف ايسورلا
 رظنملا ناك كلذ ىلعو . اهتفيلح دبيأت ىلا ابنم ىتالثلا قافولا ةرهاظم ىلا

 « ةرشابم ةحلصم اهريغ نم لقآلا لودلا ١ فقت نأ حرتقملا رمؤملا نم

 هذهو . نيّنثا ةلابق ناتنثا : أفاكتت نأ نم الدب ةدحاو ىلا ثالث ةبسنب »

 « ةكحلا هذحل ىتاهنلا اناملأ ضفر ريبك دح ىلاو مجارلا ىف رسفت ةقيقحلا

 ببسل هايإ اهتضراعم قوف هيف ضراعت ايناملأ تناك حارتقالا اذهف . ةبيروألا
 ةجنن فرعت نأ ىلا فقتس « ةيرحلا تايلمعلا ٠ تناكناو هنأ وه رخآ



 < ةيريضحتلا اهتاءارجإ » ىف ىضمت نأ ايسورلا ةعاطتسا ىف نوكيسف رمتؤملا
 . ريثكب ايسورلا نم عرسأب دينجتلا ىلع ةردقلا ةيزم نم ايناملأ مرحت اذبو

 .نأ «دمعتم ريغ وأ ًادمعتم ؛ هعورشم عضو دنع نصلوكين بنجت دقلو

 اييرصو اسْلا نيب ةعبراألا ءارفسلا رمؤم طسوتي نأ ىوني ناكاذا ام نيب

 .سيراب هغيست ال ام وهو ايسورلاو اسفلا نيب وأ انيفو نيلرب هغيست ال ام وهو
 اسعلا نيب لخدتلا ىنعي هرهوج ىف ناكدقف كلذ عمو . غروبسرطب ناسو

 .ةقيرطلانمآخاو اذه ناكدتو . ةيرصلا ىضارألا وزغ نماسفلا عنمل ابيرصو

 : لاق ام كيلأو . ندنل ىف ىناملآلا ريفسلل امم رسف ىلا

 ...لريتريسلاو نصلوكين ريسلا ىلا ثدحتلا نم ةعاسلا تغرف دقل

 .ةعبرأ نم رمب وم دقعب ىضاقلا ىارغ دراودا ريسلا حارتقا ريتعي امهالكو

 رمتّوملا لصحي نأ نالمأي امهو . ةماعلا برحلا بنجتل ةديحولا ةليسولا
 .ناعذالل ًادادعتسا رثك أ ابيرص روك ذإ ةماتلا ةيضرتلا ىلع اسمنلل

 طرشلا نأريغ . اسفلا تاديدهتل اهنم ةكرتشملا اهتابغرل خوضرلاو لودلل
 ال نأ وه مالسلا ىلع ةظفاحلاو رمتؤملا حاجنل هنع صيخم ال ىذلا
 .نآل ءىث لك عاض ةبيرصلا دودحلا تزيتجا اذاف . ةيركسع تاكرح عقت

 .رصح ىرم نيلزب هوجرت امو . . . اذه قيطت نل ةيسورلا ةموكحلا
 . ةيلمعلا ةسايسلا نم سيلو ةلاحتسالا لك اليحتسم هنايري برحلا
 .هدارأ ىذلا طسوتلا وه ناكديدجلا ىارغ حارتقا نأف ىرخأ ةرابعبو

 نأ عمو . ايرصو اسملا نيب طسوتلا ىأ - رمآلا ءدبم نم نوبماك لوب
 .بتك انيح ءاجرلا ميدع ناك نصلوكي نأف صالخأب ىتترا دق حارتقالا

 ةديحولا ةصرفلا هنأ ىل حولي هنإ ه : لوقي دحالا موي رهظ دعب ىارغ ىلا
 نوكت لاح لك ىلع انكلو . ةليئض اهنأب ٍلسأ ةصرف ىهو - برحلا بنجتل
 ,عمو . ءاجرلا عطقنم انأف . . . انب بعلت نيلرب نإ . اندهج ىراصق انغرفا دق

 « . ٠١ ةصرف لمه نأ ىغبني الفكلذ

 ريسلا هب مدقت ىذلا ديدجلا حارتقالا لايح ةلود لكفقوم ناك اذاهف



- 

 حارتقالاب ايلاطيا تبحر دقل ؟ ندنل ىف ءارفسلآ رمتؤم دقعل ىارغ دراوداا

 . اسورلاو اسعلا نيب طسوتلا حارتقاي لبق نم تبحر اك روفلا ىلع

 دقتعي ناك هنآل ىارغ حرتقم لوبق هيأر نم ناكندنل ىف ىكسفونشيلو
 . هلافغإ قلخالا نأو ًايلمع ًارمأ دعب مل ايناملأ هلمأت تناك ىذلا « رصحلا ه نأ
 اذه نآف , مالسلا ظفح ىلع ىارغ عم نواعتت كلذ عم ايناملأ تناك اذأف

 لكف وأ ءدباللا ىلا تباث يباح ال اا دج واح

 ةيناملالا ةمآلا نكت , نأ ىرورضلا ن نمو كوكشلا هفنتكت ثيحب حبصي ءىش

 ضرع امل هنأ ديب +. ءىث لك هيف رسخت لب ايش هع نحال كارع ةنوؤع

 : لوقي ىكسفونشيل ىلا ناتي قربأ نيلرب ىلع حارتقالا»

 وعدن نأ عيطتسن ال اننا اذبك رمتؤم ىف كرتشن نأ انعسي ال نحن

 ريسلاو . ايبرص عم اهتيضق ىف ةيبروأ ةلادع ةنكحم مامأ لوثملا ىلا اسفلا

 عازل اني ناس نك أ اك + انما رش قزق .ىا رع ةناؤفا'

 لوآلا عازنلا همهم ال 59 ىسورلا ىوسعلا عازنلاو ىرصلا ىوسملا
 نإ ىسورلا ىوسعلا مداصتلا ىلع فقوت نأ بحب طسوتلا ىف انيعاسف»

 رشابملا ,هافتلا ةقيرط نأف ىنرصلا ىوسقلا عازتلاب قلعتي امامأ . دجو.

 ءاجر كوجرأ كلذل . ةيلمع ىل حولت .. . انيقو عروبسرطب نأس نيب

 . هناكمإو عازنلا رصح ةرورض نع ندنل ىف عقادت نأ ًاراح

 دق ناكو ءايناملأ ىف ىاطيربلا ريفسلا نشورج دراودا ريسلا بيتك دقو

 ريرقت ىف كلذ لثم دروأف ء وجاي عم ثدحتو دكي املو هتفيظو رقم ىلا داع.
 ... ىأرغ ىلا هب ثعب.

 بابسأ ةدعل كلذ تلعف دق رمتوملاب صاخلا ىذرغ حرتقم اهضفرب ايناملأف

 نيب ىبرصلا ىوسعلا عازنلا رصح ناكمإ ىف دعب ءاجرلا تعطق دق نكت ملف:
 م“ ؛ تاعاس عضي دعب ءاجرلا اذه عطق ىلا ترطضا دق تناك ناو نيتلودلا»

 ىلا « ةرشابملا تاثداحلا ٠ حبصت نأ نشورج وجاي غلبأ اك لمأت تناك
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 ةيوسنل ةقيرطو ةادأ اهريغ نم اريخ انيفو غروبسرطب ناس نيب تأدب تناك
 ام حرتشي ناك ىذلاك ًارتّوم نأ ملعت تناكو ؛ نيتلودلا نيئاه نيب رومالا

 ىف ايناملأ ميصت نأ لاحلا ةعيبطب ىشخي نامتي ناكو .اهتفيلح هغيست ال
 ررقملا نم ذإ "ىلا ١ ةينب ةيلقأ ىارغ دراودا ريملا هحرتقي ىذلاكر متْؤم
 باج ىلا اهفوقو نمرثك أ ىتالثلا قافولا فص ىف فقت تناك ايلاطيا نأ

 ' املا رظن ةهجو لثمت اهدحو رمتؤملا ىف ايناملأ فقت اذب و نيتيمسالا اهتتفيلح
 نوكي الأ نكميناكءارفسلا رمتْوم نأ نعالضف .ايلاطياو انرفو هرتلجنا لاح

 لب ًامايأ قرغتمت نأ رظنني ناك هترارقو ةيركسعلا ةهجولا نم ايناملأ ةحلصم
 ةيركسع تادادعتساب موقت تناكانثألا كلت ىف ايسورلا نأ نيح ىف عيباسأ

 ةمورحم ايناملأ تحبصأ برحلا تعقوو رمتؤملا لشف نأ ثدح اذاف . ةلاعف

 وكر نأ كعاطسا اذذ اة ىف ا ةيركنفلا اها نفوق ف
 ضعب اهيلع دمتعت ايناملأ تناك ةيزم هذهو . اهشيج ةئبعت ىف ايسورلا نم عرسأ
 ببسو . ايسورلاو امنرف شويج ددع ىف ةدايزلا ىلع بلغتلا ىف دامتعالا

 نأ وه رمتؤملاب صاخلا ىارغ حارتقا ضفر ىف امساح ناكامبر ريخأ
 ةديدش ةركذم تقولا سفن ىف تقلت دق تناك ةناملآلا ةيجراخلا ةرازو

 قلعتملا قباسلا ىارغ حارتقا ةوقب اهيف ضفري مويلغ روطاربمالا نم ةجبللا

 . ايبرصو اسعلا نيب طسوتلاب

 لاحلا ةعيبطب ايناملأ تلمح ىتلا ةريثكلا بابسالا كلت كلانه نأ لعو

 دعب تفرص اهسفن ايناملأ نأ عمو , رمتؤملاب صاخلا ىارغ حارتقا ضفر ىلع
 ةركف تلبقف « ايرصو اسمنلا نيب عازنلا رصح ةطخ نع ارظن تاعاس عضب

 ابنم ناك رمتؤملا ضفر نأف ءاحلوبةل اسمنلا للع طغضت تذخأو طسوتلا

 ةلئاملا ءابغلا بع ةيوطنملا راطخالا كلت نمرخآ أطخ ناك. ةريطخ ةيسايسةطلغ

 غالبلا ىلع قيدصتللو هيلوي ه خيراتب مادستوب ىف لمعلا ىف اسمنلا دب قالطال

 اسمنلا نيب برحلا رصح ىلع هيلوي 76 ىف ثحلاب هريربتو ىتاهنلا ىوسمنلا
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 ةصلخم نكت ملايناملا نأ ىف قافولا لود ةبير أطخلا اذه ىوق دقو . .ايدرصو

 لودلا هذه لعجو ءابروأ مالسب ظافتحالا ىف ةيغار اهنأب جاجتحالا ىف

 اسمنلا فك ىف اقداص ًايعس ليلقب كلذ دعب تعس ام دنع ابصالخا ىف كشت

 ش . طسوتلا لوبق ىلع ابلمحو
 ةحلصمل ايسورلا اهتفيلح ىلع طغضلا نع ةبغار عقاولا ىف اسنرف تناكدقل

 اذه لثم نأف . ةيوسفلا اهتفيلحت قلعتي امف كلذ نع ايناملأ ةبغر مالسلا

 امه ىتلا ةظحللا سفن ىف نيتفيلحلا نيب نظلا ءوس ريثي نأ نكمي ناك طغضلا
 لباقي ال نأ ًاقيلخ ناك م ىرخالا اهادحا دنس ىلا ابيف نانوكت ام جوحأ

 ايسورلاو اسنرفب قلعتي امف اذهو . اهيف مدختسي ىلا ةصاعلا ىف باحرتلاب
 باتكلا نييدفدت فوتو راسو كلود ورا لتامر و كار قق: نم نعال

 ناس نم هتدوع بفع هيلوي ماب ىف ىكسلوفزيا قرأ ذإ ىسورلا ىلاقتروبلا

 : لوقي فونوزاس ىلا غروبمر طب

 سيراب ىلا قدوع بّمع ةلاحلا ىف ناترام ىنفناي تئحاب دقل »

 نم ىرج ام ليصافت ادك أف . نيرضاح ىريف لبآو وليترب ناكو ةرشابم

 . 18و 10 نيميقرلا هيفارغلت ىف ولوب وتسافيس هايا مكفلب أ ام ىتاملآلا ريفسلا
 بارعاألا ةرورضب ًاصاخ اهءونت ( سيراب ىف ايناملأ ريفس ) « نوش ه هون ذإ

 نا ( ناترام  ىنفنايب ) ةيناقحلا ريزو دقتعيو . اسنرفو ايناملأ نماضت نع

 نيب قيرفتلا وه حضاو ضرغ ىلا ىرت ايناىلأ بناج نم تارطخلا هذه
 غروبسر طب ناس لع ضارتعالا ىلع ةيسنرفلا ةموكحلا لمحو اسنرفو ايسورلا

 ىلع ةيلوئسملا قلت مل ًاريخأ برحلا تبشن اذاف ءانلابح كلذي انتفيلح جارحاو
 ايسورلا ىلع قلتلب رهاظلا ىف مالسلا لع ةظفاحملل دوهجم لكل ذبت ىتلا ايناملأ

 ةلاحلل هيلمزو ةناقحلا ريزو باعيتسا غلبم ىئشهديل ىناو .. . اسنرفو
 اندييأت ىلع .ىداحلا تياثلا مهميمصتل بأ : ميحصلا مهفلا اذه اهارإ مبمهفو

 . ءاننيب فالخلل رهظم لقأ بنجتو ديبأتلا لك



 ل اوس

 ناك ىارغ دراودا ريسلا حارتقا نأ ةيسنرفلا رظنلا ةهجو ظح نسح نم

 ىلع ايسورلاو اسفلا نيبو ايبرصو اسما نيب طسوت هنأب رسفي نآل الباق
 اذه ىتايفيف نيبت دقو .ء غروبسر طب ناسو دارغلبو انيف ٠ لوانت هنآآل« ءاوسلا

 ىه ىتلا عبرألا لودلا لمع نأ , اسفرف ةدارطلا رهظ نم ناترام ىنفتايب غلبأف |

 .طقف غروبسر طوب ناسو انيف ىف ىدؤي نأ . . .نكمي ال ةحاض6 اهرغ ةود

 عقاولا ىفاذه ىنعمو  دارغلب ىف ًاضيأ هب مايقلا هئايتراب ىارغ دراودإ ريسلاف
 هجارخإ مدعب وهو . ةلاخلا قطنم كردأ دق  دارغلبو انيف نيب نوكي نأ

 ةروفوم باحسناللل ةقيرط ايناملآل ىرخأ ةهج نم حيي غروبسرطب ناس
 عور ىف ةيناملآلا ةموكحلا هب تلخدأ ىذلا كلسملا نع فكلاو ةماركلا
 . « ةماع ةفصاحل حسييل ةيبرص ةيوسمن ةلأسم رمآلا ىف ىرت اهنا ندنلو سيرا

 هيلوي 77 ىف ىارغ حارتقا ًاريخأ ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو تلبق دقو
 لك نأ درت مل اهنكل ندنل حاحلا ىلع ءانبو « ىتايفيف در رظنت نأ نود

 نأ ىرت ةيجراخلا ةرازو » نأ ذإ اسفلا ىلع ايناملأ طغضت نأ لبق حارتقألاب

 اولعف دق ناملآلا نأ فرعي نأ لبق انيف قافولا ءارفس بطاخب نأ رطخلا نم

 قيدصت بعصلا نم ناك مث نمو « . حاجنلا نم ًائيش هليبس ىف اوقلو اذه
 ةحلصم ىف ًادر لاخلا ىف تدر سيراب ٠ نأ _.رم ناموأ ذاتسالا هلاق ام

 - «ء«.هموجولا لك نم حارتقالا
 فونوزاس نآل «هيلع قفاوت ل غروبسر طب ناس ىلا ىارغ حئارتقا مدق املو

 ىلع اسملا لمحي نأ ىف المأ  ةرشابم » تاثداحم ىف انيف عم لخد دق ناك
 تاضوافمب كلذ ماما نم نكمت ول فونوزاس نأف اييرص نم اهلاطم ليدعت .

 طايتحالا ليبس ىلع هيف ىرجت ةيركسعلا تادادعتسالا تناك تقو ىف ةيدو
 نأ نود ايسورلل امظع ًايكتاموابيد ًاراصتنا اسأر هيعاسمب زرحألل « لشفلل

 اسنرف هدجوت وأ لودلا رمتؤم هب ىنأي ةمزأألل لع لوبقب ًافلكم نوكحي
 « ةرشابملا تاثداحملا ٠ عباتي نأ الوأ رثآ اذلو . لادتعالاب اسورلل ابحصن
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 هذهمو . ءارفسلل رمتؤم ةوعدب مدقتي ىارغ دراودا ريسلا لمحبي نا ىلع
 ثعب ام كيلاو . ةيناثلا ىلا أجلي نأ ىلوآألا ف لشف وه اذا نمضي ةقيررطلا
 : ىارغ دراودا ريسلا حارتقال هضفر رسفي امم ىكسلوفزيا ىلا هب

 هتموكح نم اهاقلت تاملعت رثأ لع ىتاطيربلا ريفسلا ىللأس دقل
 ىلثم نم ندنل ىف رمتؤم ةوعد ىلا هرتلجنا مدقتت نأ ىلع ايسورلا قفاوتأ
 ىلا ءادتهالا ناكمإ ىف مهتعبار ثحبيل ايلاطياو ايناملأو اسنرفو هرتلجنا
 . ةرضاحلا ةلاحلا نم جرخم

 . اسقلا ريفس عم ةرشابم تاثداحت الصف تأدب ىأب ريفسلا تججأف
 اتلك لي دعت نم هتحرتقا ام ىلع أدر دعب قلتأ ل ىنأو ريخلاب رشبي ام رجماو

 نع انيف ةرازو عم ةرشابملا انتاثداحم رفستول اذاف . امبيترك ذم نيترازولا
 نأ نكمي رخآ حارتقا ىأ وأ هرتلجنا حارتقا لوبقل ادعتسم تنك ةجيتت
 . ايملس الح عازنلا لح ىلا ىدؤي

 . مهفلا ءوس نم ردب امل ًادح عضأ نأ نآلا نم ديرأ ىنأف كلذ عمو 1

 ضفرن اننأف لادتعاب غروبسرطب ناس ىف ريثاتلا ضرغلا ناك اذا هنأف
 هنع ديحلاب انل لبق ال ًافقوم رمآلا ءدبم ند انفقو دق انثآل ًامدقم كلذ
 . اهبلاطمنم هلوبق نكي ام لكىلا رجيلاو املا انبجأ دق نحن ذإ

 : لوقي ًانئمطم ىكسلوفزيا درف
 ةيجراخلا ةرازو ىف ثيدح نم سمأ ىل ىرج ام ىلع ءانب هنا

 ىف ريثألا ناكمأب ةظل لسي ال ةباينلاب ةيجراخلا ريزو نأف ةيسنرفلا
 ىه اسفلا نأب ىناملآلا ريفسلا باجأ هنكل لادتعالاب غروبسرطب ناس
 نم دب ال ناكاذا لاح ةيأ ىلع هناو ءايسورلا ال ابروأ مالس ددهت ىتلا
 دقو . غروبسر طي ناس ىف نوكي نأ لبق انيف ىف نكيلف لادتعالاب ريثأتلا
 ىأ هنا ( ايناملأ ريفس ) نوش نورابلا عم ريزولا ثيدح ةجيتن ناك
 . ايناملأ حارتقا ضفر - ريزولا

 دق امهالكو , هلك يكسلوفزيا درو فونوزاس ةبقرب نم ةريخألا ةرقفلاو

 .معزو قفنت ال يرخأ تارابع عم ىسورلا يلاقتروبلا باتكلا نم فذح
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 عنمل نك ءىث لك تلعف دق ايسورلا نرأو ةمولملا ىه ايناملأ نأب ايسورلا
 . هيلوي ةمزأ ىف ةيسورلا ىسامولبيدلا ىلع ًاديدج ًاءوض هلك قلي «٠ برحلا
 ىلع ابلمحتل انيف ىف ايناملا رثؤت نأ ىلع نارصت اتناك اسنرف اهتفيلحو ايسورلاف

 احل ةينتلاب نينا رده لكم أدل نم فزت ايفل اينورلا انيينادعالا
 تلبق دق : ايلاطيا ادع ايف ءلودلا نم ةدحاو نكت ملاملو . اسنرف اهديؤت

 ايناملأو ايسورلا تناكاملو . طرش الو ديق الب الجاع الوبق رمتؤملا حارتقا

 حارتقالا ىلع كلذ نيرثؤم الوأ ةزشابملا تاثداحما ةجينتراظتنا ىلع اتم دق

 . كاذ ذإ هحارتقا لامها, ىأرغ ىضر دف

 نيب تأشن ىلا « ةرشاملا! تاثداحما د كلت تناكاذام لءاسنت نحنو

 ىارغ حارتقا عم دحاو تقو ىف عروبس رطب ناس ىف ىراباستو فونوزاس

 . ؟ هلامهأل ًابيس ٠١ دح ىلا تناك مث هل ةيذاحم ترادو رمتوملاب صاخلا

 : ةريشاسملا تايداحملا

 هيلون «8 - 5 ىف غروبسرطب ناسو انيف نيب

 ذاختاو وايسوتسارك تاروانم ضف دعب هيلوي 0< دحألا حابص ىف

 ويسملاو سيلاتروي تنوكلا لباقت « قباسلا مويلأ ءاسم ىف ةيركسع تارارق

 ارفاسو ةدحاو ةيرع القتساف وايسونسارك ةطحم زيرفإ ىلع ًاقافتا فونوزاس

 . غروبسرطب ناس ىلا اعم

 هيلع ناك امع ًاريثك هلاعفنا أده دق ناكفونوزاس نأ سيلاتروب ىأرو

 اهودحت ال اسعلا نأ هل نابأو ةيعسرلا ريغ ةصرفلا هذه زهتتاف قباسلا مويلا ىف

 اهيمحتو اهتمالس نمضت تاءارجا بلطت امنا اهنأو ايسؤرلا وحن ةيئادع تاين

 كلذك ايسورلا نأب فونوزاس درف . اهدودح قوف مئاجلا ىرصلا رطخلا نم
 ةهج نم ىضري لح داحيا نم دبال هناو برحلا ىف ةبغر ةيأ اهودحت ال
 باكترا ىلع نيضرحلاب قلعتي امف ةعورشم ابنأ مسي يتلا اعلا بلاطم
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 ضعب ذإ ايرصل ًانكمت بلاطملا هذه لوبق ىرخأ ةهج نم لعجيو . ةميرجلا

 ًاعيمج لودلا موقت 2: نأ ليع ضح مث . هٌواولغ فخت نأ بخي بلاطملا هذه

 فواغ نأ دن سلاوو ةلع رامات كلك لا لوصول هاريس جك
 ناكو ايدو احرص ا شردح غروبسرطب ناس ىف ىوسعتلا ريفساا ىراباست

 هجوو موي فينعلا هعملا موي ثيدح دعب ةيلك هابإو لدابتي مل فونوزاس

 غروبسرطب ناس ىلا سيلاتزوب لصو أملو .ةرم لوأ ىتاهلا ىوسفلا غالبلاب

 سفنلا ءوده نم فونوزاس هيلع دجو امب هريخأو ىراباست ةرايزال بهذ
 ًاثيدح ًاسأر ىسورلا ريزولا ىلا ثدحتلا ىلا ىعسلاب هيلع راشأ مث ةملاسملاو

 . ايدو ًاحيرص

 ةرايزل روفلا لع هجوتو ىقاملآلا ريفسلا ةروشع ىراباست لمع دقو

 نحو ) . قيرطلا سيلاثروب هل دهم ىدو ثيدح هعم هل ىرجو فونوزاس
 لاقت دولا باتكلا نم تفذح هطقن ممأ نآل ( ثيدحلا اذه نم ًافرط درون

 . فونوزاس ىلع ًادج ًاقيش ًاءوض قلي هناآلو ١415 ةنس ىف رداصلا ىمورلا

 موي ىف ىعم هفقوم فالخم ىن ةوافحلا ى فونوزاس غلاب دقل »
 سيلاتروي تنوكلا عم هثيدح ىل ركذو , حراجلا فقوملا كلذ ةعمجا

 هوو هنأ هن اج ناكل ىسفن ءاقلت نم هيلا دصقأ مل ىنأ ول لاق مث

 ءىثلا ضعب تنافلا ةعمجا موي تغوب دقف . هر
 ناك كاذ ذإ انثيدح نأ نع الضف بح ناك امك ًاريثك هسفن طبضي م

 . . ًاضحم اسر ًائيدح
 هت داحم ةصرف ىل حانت نأ ىف بغرأ تنك أضيأ ىأ هتبجأ دقو

 دوسلا الغ ا ع ةطاح ءارآ نأ بك ىف عقو دق هنال ةحارصب

 ةظفاحملا وه لمعلا اذه ءارو نم هيلا ىبسن ىذلا ضرغلاف .. . ايسورلا

 . لعفلاو ةياتكلاو لوقلاب ةيئادع ةياعد نم اهنع عافدلاو سفنلا ىلع

 ددمم نأ رجلاو اسْعلا نم دحأ لاب رطخم نلو . اتناك دددهت ةياعد ىهو

 ىلع ميمصتلا لك نوممصم اننكل . اهتب راحم ىلا أجلي وأ ايسورلا لاصم
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 ىذلا قيرطلا نأ ىرنو انتيعأ بصن هانعضو ىذلا- ضرغلا قيقحن
 ىذلا لمعلا ناك املو . ةيلمعلا ةهجولا نه قرطلا ريخ وه هانكلس

 اننأ هنع ىفخأ ال ىنأف سفنلا نع عافدلا ليبق نم وه ثحلا هلوانتي

 امام نقوم ىنأف كلذ عمو هيلع تتر نأ نكم ام لك تانحت ايدج

 مخوأ نوكتس بقاوعلا نأف ىمظعلا لودلا نيب برح تيشن اذا هنأ

 لسع ىف اعلا ف ىعاتجالاو ىندآلاو ىيدلا ماظنلا حبصيو نوكت ام

 وهو ةمروأ برح تبشن اذا عي نأ نكمي ام ةرابعلا حيرصب تنبأ م“

 . انه هلعف ىارغ دراودأ ريسلا نأ حجرأ ام

 هحأش رأ ىلع لدي ام هنم ادبو ةقفاوملا لك ف ونوزاس ىنقفاو دقو

 ةرازولا لب طقف وه سيلف ايسورلا ىلع ىنئمطي ذخأ م“ ىاناي ىلا 1

 اذه لثم ًاعيمج مودحي يما لأ هلال رهو 207 امر !

 ىف ةقفوم تسيل اهانمدق ىلا ةرك ذملا نإ لاق . رجملاو أسفلا وحن روعشلا

 ىرخأ ةرم ىعم امر نأ بحبو ءانثاآلا كلت ىف ابسردب ناكدقو اهتخبص

 ىفال ضوفم ريغ ىنأ ريغ هفرصت تحت ىأ تيدبأف . كلذل ىقو عستا اذا

 نم ابلع هيدرب ام نكل . أهريسفت ير ل ع

 ةطقن ةركذملا ريزولا لوانت انهو . اعط مامتهالاب لباقتس تاظحالم

 ءاع يك نود اهلوبق نكم اهم آعبس نرأ مويلا دحي وهو ةظفت

 نيفظوملا كارتشاب ناقلعتت نيتللا ( مث ه ) نينطقنلا فويس نمل نأ

 اطاشلا ع نه داهأب ةقاعنملا ( ) ةطقتنلاو نييرجنلاو نييوسملا

 هتغيص ىف لوبقم ريغ وه هأر م , ممءامسأ نحن نيعن نييئدملا نيفظوملاو

 اريسفت اهرسفأ نأ ىاكمإ ف ناكف ةيماحلا ةطقنلا نع امأف . ةنهأرلا

 هيلوي ؟5 ىف ةخرؤملاو ١07٠ ةمقرلا مكتداعس ة ةيقربب ءاج اه قباطي احح

 يل ل ا ظ
 . . نايرورض نابلطم امهتلك نأ دبي ىتموكح

 لا تالا نأ لع ريزولا نأ لوقلا ةوفصو
 ىف نوكي دق هنأو طقف ةئيص ةلأسم ةقيقحلا ىف ىه (ىابنلا غالبلا )

 ليقنأ ىللأس دقو بعاصملا هذه اهم للذت ابلبقن ةقيرط داحبا نآكمالا

 نأ عبطتسأ ال ىأ هتبجأف ؟ هرتلجنا كلم وأ ايلاطيا كلم انغيلح طسوت



 د لع اس

 نآلا هب ةمئاق ىتموكح نوكت نأ نكمام للعأ ال ىأو ًايأر اذه ىف ىدأ

 موي ) سمأ مهشيج اوأبع دق نييرصلا نأ ىلا اذه . كرحتت تأدب ىه
 . هملعأ ال نيحلا كلذ نم عقو نوكي نأ نكمي امو ( هيلوي 0 تبسلا

 هرورس نع ةيناث فون هزاس ويسملا برعأ ثيدحلا ماتخ ىفو

 . نع حصفأو هعور نم قيقحتلا لع تأدهو اهتيدبأ ىلا تاحاضيالاب

 الوقين رصيقلا ىلا ثيدحلا اذه عفريس هنا لاق مث . ةراح ةجبلب كلذ
 ىلظحب ىذلا مويلا وهو ( هيلوي 7م ءاثالثلا موي ىف ) دغ دعب هارب ام'دنع

 ٠ هتبورب هيف
 نق . اريك ارروطت نينثا قيهوت قاةشورلا :ةيماننلا تروطعدقل

 «ءانفلم ١ ىف ىتاضق قيةحت ءارجا حارتقا نمو انكلسمل نشخلا ضفرلا

 ةيسورلا ةسايسلا تلوحت اذه نم ؛ ةيروأ ةلأسم هلك مألا نم اولعجل
 نأ بجيف كلذ عمو . طسوتلا بلط ىلاو انبلاطم ةيعرشب ميلستلا ىلا

 اهلع ىرحب ىتلا رقهقتلا ةسايس بناج ىلا هنأ وهو عقاولا نع ىمعن ال
 ايسورلا ركرم نأ اذه ةجيتنو .نييركسعلا بناج نم ريك طاشن ةساسلا

 .انل ةقفاوم لقأ حبصي نأب موي لكدده هل آعبت ىمايسلاو ىركسعلا

 فونوزاس ىلا دحألا موي سيلاتروب اهادسأ ىتلا ةحصتلا تناك دقل

 ةروصب » ةرشابم تاثداحل قيرطلا حتفب اهرامم ىنؤتس اهنأب رشبت ىراباستو
 ىف كلذ دعب هايأر امل امهببلق نم هاركش نيلجرلا الك ن آللو باحيالا ىلا وعدت

 : لاقف ىرخأ ةرم امهيلك ثداحنأ دعب اريرقت ءاسملا فيتكدقو . مورلا سفن

 ءاسم فونوزاس عم ضيفتسم ثيدح ىاباست تنوكلل ىرج دقل

 امهتثداح نيذللا نيلجرلا سفن ىف نسح مقو ثيدحلا اذهل ناكو . مويلا

 ىنعسو اذاام احارتقا ىدبأ نأ مامهاب ريزولا ىناجر دقو . . . هرثأ ىلع
 برعأ ىنأق نذإو ام تاحارتقا ءادبا ىف نوذأم ريغ ىنأب هتبجأف كلذ

 ىههو . ةيلمع ىل حولت ةيتآلا ةقيرطلا نكل تلق . ةيصخشلا ىتارآن ع طقف
 وهو ءىثثلا ضعب اهيلاطم ةغيص ريوحتب ةيوسفلا ةرازولا تيضر اذا هنأ
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 عاطتسي دق ؛ اليحتسم سيل هنأ ىلع ىراباست تنوكلا تارابع لدت ام
 اذه رفسأ اذاف . ًاسأر اسفلاب لاصتالا ىف ,نيعلا بصن اذهو ؛ عورشلا
 اييرص ايسورلا صنت نأ نكي [ ةصقان ةرفشلا انه ] .. . دئدنعف قافتانع

 . ةثلاث ةلود دي ىلع كلذ ةيوسقلا ةموكحلا غالبإو اسقلا بلاطم لوبقب
 أ ال ىأب -دقتعي هتلعج ىذلا فونوزاس حرص دقو

 ل الو ا ل لل

 هغلبي انيف ىف ىسورلا ريفسلا ىلا دحألا ءاسم ىف فونوزاس قربأ اذكهو

 ثحبلاب ىراباستل نذآلا دلوتشرب وجري نأ هفلكيو « ىراباست عم هثيدح
 ىضرت ةغيص ديدج نم اهلا غالبلا طقن ضعب غوص ىف غروبسرطي ناس ىف
 قيرطلامتف اذ.و .ايرص نم ةلوبقم كلذ عم نوكتو ةيسيئرلا اسمنلا بلاطم
 رم ماب صانخلا ىارغ حارتقا ىلع نيلرب اهترثثآ ىتلا « ةرشابملا تاثداحلل د

 اهنأ » اضيأ جوايلاب دقتعا ىتلاو ةيزيلجتالا ةيجراخلا ةرازو اهيلع تقفاوو

 ف ونوزاس ةحرتقا ام هصالفع . ء مجننت نأ رظننيو رخآ ءارجإ لكل ضفت
 «.ةجتنلاكل نضأنأو , هتغيص اور وح ؛ىاهنلا كغالب اوبحسا » : وه اهدروأ

 دانعل ًارظن اهعضوم ريغ ىف ظحلا ءوسل تناك ابلك لامآلا هذه نكل

 الدب وهف .انبرص ةبراحمب ةيضاقلا هتطخ ىف ىضملا لع هميمصتو دلوتشرب
 اهطبحت نأ ررق مالسلا ىلع ةظاحبلل تضرع ىتلا تاحارتقالا لقي نأ نم

 . ايرص ىلع برحلا نالعإ وهو عقاولا رمألاب ابروأ ةهجاومب



 نات
 مالسلا ليبس ىف ةرخأتملا اناملا ا

 نولازي ال هيلوي 007 نينثآلا موي ىلا نيلرب ىف هوالمزو نامتب ناك

 عازغلا نأ ىلع نورصيو اهئارو نم نولمأي اوناك ىتلا مهتسايسب نيكسمتسم
 رهظ دعب ةركبم ةعاس ىفف . امبنيب رصحي نا ىغبنيو نكمي ىفرصلا ىوسمنلا
 ضحبب عمس ذإ دعب ىرخأ ةرم ايناملأ فقوم ناهتي حرش هيلوي 7 دحألا
 هاك ايو وطس وكما ؟ قاسولا اعنف 115 كسلا تارازتلا

 اسورلا فرص ىف ىعسو « اسمنلا دض شيجلا ةئيعتل ىرجن تادادعتسالا

 ناهتب ناك كلذك . رطخلا ابروأ مالس ضرعت نأ نكمي تاءارجا ذاختا نع

 ناس ىدل اهذوفن مادختسا ىلع اسنرفو هرتاجنا ضحب تقولا سفن ىف

 بوغرملا ةجيتنلارمثت مل ىعاسملا هذه نكل .لادتعالا ىلع ابل غروبسرطب
 حارتقا ضفر نأ دعب « نامي ثعب هيلوي ,ا/ نينثالا حابص ىو: .. ايف

 ' ناهتي ثعب لوقت ؛« ةرشاملا تاثداحلا , هيلع ًارثؤم رمتوملاب صاخلا ىارغ
 نيب مئاقلا عازنلا ىف طسوتلا عيطتسن ال اننا ه : ايف لوقي ةيقرب سيراب ىلا

 ناكف « اسورلاو اسمنلا نيب دعب امف هعيطتسن دق نكلو ايبرصو اسمنلا

 ىف لوحتلا ءدب ىلع ةلالد ايسورلاو اسمناا نيب طسوتلاب صاخلا ىأرلا اذه
 فالخلا رصح ةركف نع لودعلا ناكمإ ىلع ىلوأ ةلالدو ناتي فقوم

 ىلا لوصولل ةطاسولا نم ءىشب مايقلا ناكماو ( نيتعزانتملا نيتلودلا نيب )

 ةنمضتلا سيلاتروب تايقرب تلسرأ دقو . غروبسرطب ناسو انيف نيب قافتا

 مئاقلا وجاي ربخأو , لاحلا ىف انيف ىف كشريشت ىلا « ةرشابملا تاثداحما ه أبن
 نكل لهاستلاب اسنلل حصني نأ عطتسي ال ه هنأب ةيسورلا ةرافسلا لامعأب



 ا

 صلختلل كلذب ىصوي هنأب ديفي نأ ىلا برقأ انيف ىلا سيلاتروب ةيقرب ليوحت
 نا ىلع ىرخأ لئالد كلانه تناكن ينثالا ءاسم ىفو « . ةنهارلا ةلاحلا نم

 ٠ هترئاد ىف فالخلا رصح ةسايس ةمكح نع هسفن لئاسي ذخأ ناهتب

 رصحلا ةلأسم ىف انناملأ كوكش

 ىلع روطاربمالا ةدوع ةلجاع تارارق ايناملأ ذاختا ىف ةمهملا لماوعلا نم

 هنأ وجاي نع ىوري هناف . هيلوي 07 موي ءاسم ىف مادستو ب ىلا ةعرسلا جانج

 ءاقلت نم هتلالج هب ماق ىذلا لمعلا اذهل فسأتل ةيجراخلا ةرازو نإ » لاق

 « رطاوخلا ةروثو نبكتلل آيس هتلالج ةدوع نوكت نأ نوشخم مهف . هسفن

 ريغ ةزيجو ري راقت ناتي نم ىقلتي ةيلامشلا هتلحر ءانثأ روطاربمالا ناكدقو

 روطاربمالا لظي نأ اهنم ناين ضرغ ناكو . لوافتلا لع لمحت اهنكل ةيفاو

 ثدحت نأ نكمي ىناملألا لوطسالا ىلا رماوأ ءاطعا نم هعنمب نأو ائداه
 ءانب روطاريمالا نأ رحبلا ةرامإ نم ملع دقف . قفوي مل نامتي نكل ء اجاعزنا
 أرجتف نطولا ىلا ةدوعلل دادعتسالاب لوطسالا رمأ فلوو ةكرشل ةيقرب ىلع

 «ناوالا لبق لوطسالا ةدوعب كتالج اورمأتال» نأب هلم صني نأ ىلععوضخم

 . هنعروثأم وه امو قفتت ةريشأت روطاربمالا رشأ نأ اذه ىلع بترتق

 ثدح دقل !امويابخيسأل نك أ مو ! اهلثمب عمسأ ل! ةبيرغ ةوعدل هذه نا .
 دق اذهو ! دارغلب ىف ةئبعتلا نع ىريزو نم ىف لصتا ام.ىلع ءانب اذه
 بحب ةلاحلا هذه ىفو . اسملا ىف ةئبعتلا ببسيسو أايسورلا ىف ةئبعتلا ببسي
 ةئيفس قيطلبلا ىف سيل هنأف . ةعمتجم رحبلاو ربلا ىف ىلاتق ىوق قيأ نأ
 .ةيقرب درجم ةيركسع تاءارجا ذختأ نأ دتعأ مل نأ نع الضف ! ! ةدحاو
 ىلا اهكردي ال ةلاخلا هذهو .ةماعلا ةلاخلا هيضتقت امل نكلو فلوو نم
 .. . و ىلدملا » راشتسملا نآلا

 . هيلوي 7ا/ ءاسم ىف نيلرب ىلا نويرحبلاو نويركسعلا ةداقلا ًاضيأ داعو



 اال

 داسلراكىف هافشتسم نم دوعي نأ ردق دق ةمزآألا أشنت نأ لبق كتل وه-ناكو

 ىلع هْقأو ناتي عم ثدحت هلوضو دنعو .ًاموي رخأت هنكل هيلوي 0 ىف
 طايتحالا ليبق نم لسرأ ةنكل . دوسي نأ ىنبني ىلا وه ءودحلا فقوم نأ

 اكيجلب ىلا لسري ىذلا ىتاهلا غالبلل هديب هعضو ًاعورشم ةيجراخلا ةرازو ىلا
 ىلاتلا مويلا حابص ىف ىرخأ ةرم ناهتي ثداح نأ دعبو . برحلا ةلاح ىف

 نلو . نيب لكشب ًاضماغ لازب ال فقوملا نا » هتجوز ىلا بتك هيلوي 7
 عاطتسإ نأ لبق ًاموي رشع ةعبرأ ءاضقنا نم دب ال هنأف ًاعيرس ةلاحلا لجنت

 « . نيعم ءىش لوق وأ ءىثب ماملالا

 ىف هفيصم نم دوعب ال نأ هيلوي 76 ىف ستبرت لاريمآلا ناهتي اجرو

 ىرحبت امف ةيجراخلا ةزازو كبري دق ًاحيزم ًاقيلعت هتدوع ريثت ال ىتح هرسيوس
 ىف ربكألا لاريمألا ًاضيأ عجر دقف كلذ عمو , رصحلا , ةسايس نم هيلع

 ةفوفحم أ فيرط كلسي ناهتيب نأ ًادقتعم هتيلوئسم لع نيلرب ىلا هيلوي.

 نأ ىف قرخأ المأ المؤم ءايسورلا عم روطتي نأرتوتلا اذهل هحامسب هراكملاب
 ىتح دايحلا ىلع فقت هرتلجنا نأو ىنرصلا ىوسفلا عازنلا رصح نكمملا نم

 . . . ةراقلا ىف عقت برح ىف

 . ناشتسملا نأ نيلرب ىلا نآلا اوداع نيذلا هنفظوموروطاربمأألا ظاغ دقل

 ةفصب مهيزأ دقو . ةيفاك ةطاحإ ةلاحلاب مهطحت ملو ةمصاعلا نع نيديعب ماقبأ

 مادختسا ىف ديعبلا ىدملا اذه ىلا بهذي نأب دلوتشربل حمس ناهتي نأ ةيدج
 ءودحلا نم دب ال هنإ مهل لبق دقو . هيلؤي ه ىف هل تلوخ ىبلا ةقلطملا ةيرحلا

 ىأر نم اوناك بير الب مهنكل . ىرصلا ىوسقلا :عازنلا رصح ىف حاجنلل

 مازتلاب ناتي حتاصن ىدحإ ىلع زحبلا ىف لازي ال وهورشأ ىذلا روطاربمألا
 ودها مأزتلا نا , : بتم لاقف ةيسورلا ةئبعتلا تاءامثا نم مغرلا ىلع ءودحلا
 ًامئاد اوقلعت !! ةنيكسلا بادهأب اوقلعتف ! ! نينطاوملا ىلع بجاو لوأ وه
 هز ديدج ديك أتلاب ءثل ةئداحلا ةئبعتلا نا الأ ! ! اهب



 وح

 ابلجأ نم ذختت نأ نود ةميظع ةعرسب روطتت ةريطخ ةمزأ نأ اوأر دقل

 نم مهجتي ةيسايسلا ةلاحلا ةقيوادا ىلا ىهو ةصاخ ةيركشع تادادعتسا

 اهتوص عفرت ةرتلجناو اسنرف نم غيجشتلا دمتست ىلا ايسؤرلاف . امئارج
 ىف نكي ملام قاطنلا ةعساولا ةيركسعلا تادادعتسالا نم ذخنتو ضارتعالاب

 . .ريطتلا ىلع ىؤطنت ندنل نم هدراولا كسفؤنشيل ريراقتو . نابسخلا
 رشتست مل اسفلا تمادام هنأ ونال وج ناس ايلاطيا ةيجراخ ريزو نلعأ دقو

 ايلاظياف . . . رشلاب دحلا اذه ىلا رذنت ةيناودع ةكرخي مايقلا لبق » اهيتفيلح

 -  ء.. بقاوعلا نم ىلل امب قلعتي امف ةمزلم اهسفن ربتعت نأ ابعسي ال
 ادع قرض لان يصل و ةنانمو ذاك لؤاش نأ و دن دعل اذكفز

 . ًابعرم أطخ ناك هنأ هنأشىف تبثي نأ نكمم ام

 ىف عامتجا هيلوي م نينثالا رهظ دعب نم ةرخأتم ةعاس ىف دقع دقو
 نيرخآلا نيفظوملا ضعبو هكتل ومو وجايو ناهتيو روطاربمأألا نم مادستوي
 نماضت كلانه لازي ال هنأ راشتسملا _.رم لاعفنالا نم مغرلا ىلع رهظف

 ةمزالا لح ناكمإ نم هيئتري امف قحم راشتسملا نأ لع ىأرلا ف ىزهوج
 «رصحلا , ةسايس تلظ اذكهو . ةمهم ةيركسع تارارق اوذختي لف ًآييلس الح
 . ايناملأ هيلع ىزحجيت ىذلا جيانربلا ادب امف

 اسمنلل ايناملأ ةحيصن
 :نم ةفئاط ادجو نيلرب ىلا مادستوي نم وجايو ناهتب ةدوع دنع هنأ دي

 ىف ىضملا نأ رهظتو ةروطخ دادزت ةلاحخلا نأ ىلع لدت ةديدجلا تاقرللا

 نأ بجيف نذإو . نعطم نم واخنال قيقدلا « رضحلا ١ ةسايسب كاسمتسالا

 داوتشربل مصنت .نرأو طسوتلا تاحارتقاب لبق ىذ نم ربك أ اينامأ أبعت
 :ابلعجت وأ اسملا تاساسحا سم نأ نود ,عرشت نأ بحي . احل ثارتكالاب

 . ةييرصلا ةلأسملا ىف لمعلا ةيرح دادرتسا ىف ؛ اهديضعت يف اههضم ىف باترت
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 لوقت نأ نم الدبو . هيلوي ه ىف اهنع تلزن نأ ةمكح نود احل قيس ام وهو

 هعسي ال » روطاربمألا نا ء تضم عبياسأ ةئالث نم تلعف امانيفل ايناملأ

 نودامنألل ايرصواسفلا نيب ةمئاقلا لئاسملا لامحآ فوم ذختي نأ لاحلا ةعسطب

 رودب موقت نأ بحي اهنأف اذه ايناملأ لوقت نأ نم الدب لوقن «  هصاصتخا

 ايسورلاو هرتلجنا تاحرتقم ىلا رابتعالا نيعب رظنلاب اسمنلل مصنتو طيسولا

 ايناملأ نأ ىف هبشلاو ةبيرلا نم اسنرف ءارفس هرشثني ام نأف وأ «مالسلا نأش ىف

 برحلا ديرت امناو رمآلاأدبم نم ىئاهنلا غالبلا صنف رعت اهناو اسْفلا ضرحت
 الضف دادزت نأ ةقيلخ هبشلا هذه .  مالسلا بح اهاوعد ىف ةينلا ةئيس اهناو

 اذا دابحلا فقوم ىلع ظفاحت ال دق ىتلا هرتلجنا ةموصخل رطخلا ضرعتلا نع

 كلملا نأ دقتعت تناكو هلمأت ايناملأ تناكدابح وهو .ةراقلا ىف برحلا تبشن

 . دكي امو ايسورب فوأ ىرنه سنربلا هب دعو جروج

 لماكلا صنلاب ةيقرب تايقربلا نم وجايو نامي هدجو ام نيب نم ناك
 دعب ةركبم ةعاس ىف ةيجراخلا ةرازو ىلا ةيرصلأ ةيضوفملا هتباس ىرصلا درلل
 ةءارقنأف « ًايرقت طقنلا لكل قفاوم ه درلا نأ مهفأ دق نامتي نأ عمو . رهظلا
 ىدم ىلا تيهذ ايرص نأو ةملاسملا يع ىوطني هنأ ةنيب ةروصب هترأ صنلا

 لسرأ دق نكي ملهنأ دلو تشرب نم هظاغ دق ناكامبرو . بلاطملاب ميلستلا ىف ديعب

 . دعب هنم ةخسن نيلرب ىلا

 ىلا ةيركسعلا تادادعتسالاب 'ىنت ةديدج تايقرب عبرأ كانه تناكو

 ةلاح ابيلع تبرض ونفوكف . ةناملالا دودحلا دادتما ىلع ايسورلا ابي تماق

 ش . عضاوم ةدع ىف نولقنتي دونجلاو ماخلأألاب دسانيودلا بصمو برحلا

 ًادغ ايسر برحلا نلعت نأ » ةتغب تررق اسفلا نأ انيف نم ةيقرب ىف ءاجو
 .كلذو ٠ لخدتلل ةلواحم لك ىلع الوأ قيرطلا عطقيل رثك آلا ىلع دغ دعب وأ

 ىلا راظتنالا ىهو اهايإ نيلرب ابتغلبأ نأ قبس ىتلا ةطخلا مزتلت نأ نم الدب
 ش , دونجلا دشح يف ركفي ٍذيدنعو سطسغأ ١



 دل ااا

 درأودا ريسلا نأ ىه ةفلقم ةقيقح ىلع لدت ىسفونشيل نم ةئقرب ادجوو
 ةءارق نم ةوت غرف دق ىارغ ناكو . ايناملأ ةبحان نم هربص دفني ذخأ ىارغ

 مل ةجرذ ىلا اسفلا بلاطم ىلع تقفاو دق ابيرص » نأ دّجوو ىنرصلا درلا

 وأ تاضافملل ًاساسأ هلوبق اسألا تضفر اذأف « اهناكماب ًاقلطم دقتعيل نك

 اذبك لمع لايح هر ل تلك

 ىلا بورحلا دشأ عقت نأ كلذ ةجيتت . اآ ركاب ادع هزيضت قارس

 * قوست نبأ ىلا لوقي نأ دحأ ا نا هذبك برحو . ابعر ابروأ اهتقرع
 .ىرصلا درلا لوبق ىلع انيف لحل اهذوفن مدختست نأ ايناملأ ىارغ اجر كلذل
 نأ اناملأ ناكمإ ىف نأ دقتعي وهو .تاضوافمل ةدعاقك ماو ًايضرم هرائتعاب امإ

 تيأر دقو :٠ كسفونشيل لاق بسانملا ضارتعالا اهضارتعاب ةلأسملا ىوست

 لك ىلع عقوتي هنأ حوليو غلاب دج ىف ملكتي ناكو . ًاقنحم ٍةرم لوآل ريزولا
 تعقو اذا هنأ دقتعأ ىتاو . . . ةلأسملا ةيوسنل حاجنب انذوفن مدختسن نأ لاح

 وأ ايناظيرب تفطع لع داتالاةتلاطتلا ق نزكي نلف هكاذه دي بزل

 . اسعلا كلسم ىف ىري فوس ةينلا ءوس ىلع ليلد لك ذإاهدسأت

 ةباجال ناح دق تقولا نأ ناتي ررق ةرطخلا ءابناألا هذه لك ىلا رظنلاب

 ةيقرب صنب انيف ىف ىكشريشت ىلا قربأف طسوتلا رم هبلط ام ىلا ىارغ '
 ةيبرصلا ةركذملا لوبقب ىارغ نم حارتقاو راذنإ نم هتوتحا امم كسفونشيل
 : : هلوق كلذ ىلا فاضأ مث . ةيوسنل ةدعاق

 ضفرن ن أ انيلع لاحف رمتؤم دقعب ًايزيلجنا ًاحارتقا انضفر دق انمد ام

 ضرعن طسوتلل حارتقا لكض فرب اتأف . ًاضيأ ىزيلجنالا ىأرلا اذه

 نس نيلوئسم هرسأب ملاعلا انربتعي نآل انسفنأ

 اندالب ىف انزكرم لمحي ام ًاضيأ اذهو . ابيلع نويلصاللا نوضرحلا

 رهظاملكو . ًاماغرا برحلا ىلع انمغرأ اّنأب رهظن نأ بحت ثيح الحتسم
 ةبوعص ان زكرم دادزا الك ًادج ةريك ةجرد ىلا تيلس دق ايرص نأ



 - ؟غعاس

 ' حرتقملا ضرعن نأ بحيو طيسولا رود ضفرن نأ انعسي ال كلذل
 ىف ناتيضام سيرابو ندنلو ةصاخب هيف رظنتل انيف ةرازو ىلع ىزيلجنالا

 تنوكلا ىدبي نأ وجرأ ىلا . امهذوفنب رعشت غروبسرطب ناس لعج
 ويسملا ةبغر ىف هاري ام كلذكو ىزيلجنالا حرتقملا ىف هيأر دلوتشرب

 هباجا دلوتشرب ىلا غيلبتلا اذه هيف مدقي ىكشريشت ناك ىذلا تقولا ىف
 اهيلع برحلا اسفلا تنلعأو لاتقلاب ابيرص تأدب ذم هنإ ١ ىوسفلا ريزولا

 اي هتفيلح دلوت.ثرب هجاو اذكهو ٠ . ةرخأتم هذه هرتلجنا ةوطخ تدبضصأ

 ةيأ ىلع قيرطلا عطق ه اذبو ايبرص ةيراحم وهو عقاولا سعاألاب ابروأ هجاو

 .« لخدتلل ةلواح

 ًاصلخم هيف ناك لهو نأشلا اذه ىف ناهني لمع لوح ريثك ثح راد دقو

 ىف دلوتشرب ىلا ىنيجيس نيلرب ىف اسمالا ريف س هنوع ءاسملا ىف قربأ دقو

 :لوقي عيرلاو ةعساتلا

 ةفصب و ةمساح ةروص ىف ( وجاي ) ةيجراخلا ريزو ىنن أ دقل 10(
 تاحرتقمب ابيرق مكتداعس طيحتس ةناملالا ةموكحلا نأ دج ةءارب
 . طسوتلا دصقب زيلجنالا ابمدقي نأ نكمي

 تاحرتقملا هذه ةتبلا اهلل خد ال اهنا دكوتةيناملآلا ةموكحلاو (؟)
 . زيلجنالا ءاجرل ةباجإ اهغلبت امنا ىهو اهثحب ىف ةعناملا لك عنامت ىه لب

 مظعأب ةيمهالا نم نأ اهنيع بصن عضت كلذلءفت نيح اهنا (*)
 . رضاحلا تقولا ىف اسنرفو ايبسورلا عم هرتلجنا نماضنت ال نأ ناكم
 ايناملأ نيب ىلا ةلصلا عطبقي نأ هنأش نم ام لك بنجتي نأ بحب هنأف اذلو
 انناملأ تلاق ولف الاو . رك ذت ةدئاف تاذ نآلا ىلا تناكىتلاو هرتلجناو
 رجملاو اسمنلا ىلا هءاجر غلبت نل اهنا ةحارص ىف ىارغ دراودا ريسلل

 رابتعالا نيعيهيلا رظني نارظتنملا نم نأ هرتلجنا ىرت ىذلا ءاجرلا وهو
 اهنجت ةلاج ىلا ىدؤي نأب ًاقيلخ اذه _راكل ءايناملأ ةطساوب مدق اذا
 ٠ . ًادج ىرهوج



 7غ

 اذه نم درفنم بلط لك ةياملالا ةموكحلا نأ ىلا اذه ( )
 انسمنلل قفاوت نل اهنا ةرابع دكوأب اهل لوقت انيفل هرتلجنا همدقت ليبقلا
 . هرتلجنا ةبغرب المع اهغلبت اما اهناو لخدتلل هذبك تالواحم ىلع رجماو

 ىلع . ىل لاق ؟سمأ وجاي ةيزيلجنالا ةموكملا تحتاف دقل ()
 بلط ديأت هعنقتل ًاسأر انه ابلثم ةطاوبو ندنل ىف ىتناملاآلا ريفسلا دب
 . ايرص ىلا ةمدقملا ( ىتاهلا غالبلا ) ة ةرك ذملا ليدعتب ىضاقلا هرتلجبا

 بلط غلبيف ىارغ دراوداريسلا ةرغرب ديك أتلاب لمعيس هنا وجاي درا

 نريعلا عار نال هكاع قفاويتال يشن هلك ؟تداعس ىلا هرمنا

 . ًاضيأ ايناملأ هل متبت ام وهو رجم او اسفلا ةبمه لوانتت ةلأسم
 ىلا ىارغ دراودا ريسلا ةركحذم ريزولا غلبأ كلذ ىلعو ( (5)

 0 مكتداعس ىلع اهضرعب هفلكي نأ نود نكلو ٠ كشريشت نوفرملا
 م هرتلجنأ ةبغر دري مل هن ل

 . انف ىلا اهلوح دقل لب

 ثودح نم ًايدافت « ىناجرو ماتخلا ىف هفقوم ريزولا ررك دقل ( 7
 يس ود اس قانا اسس كئا دا أ

 . ىزلجنالا حرتقملا لوبق ذبح هنا ًاقلطم ىنعي ال

 فارغلتلا كلذ « ىييجسس فارغلت ىلع اهيدبن تاظحالم ةدع انيدلو

 . راركتلاو ةحصلا مدعو بارطضالا نمولخي ال ىذلا

 .ةيلك تناكاذا ام ةعبارلا ة ةرقفلا ىف حوضولا لك ًاحضاو سيل هلا )010(
 نافونير امهو ناملآلاو نييسنرفلا نييئاصخألا ردقأف . ايف وأ هرتلجنا ىنعت امل

 ىنييجيس نأف اذكه اذه ناكاذاف . هرتلجنا ىنعت اهنأب اهبنارسفي ساليجنومو .

 ثاللثلا تارقفلا ىف هنع برعأ ىذلا ىرهوجلا ىأرلا ىف هسفت ًاضقانم نوكي

 ةموكحلا نأ هضقني ىنيجيس لوق نأف انيف اهم ىنعملا ناكاذا امأ . ىلوآلا

 ىلع لاوحألا نم لاح اسمنلل قفاوت نل اهنأب ه انيف ىف ًادبأ حرصت مل ةيناملآلا
 1 . لخدتلل تالواحلا هذه لثم

 هرتلجنا نأف . ىنيجيسم هيلا ريشيام ةسماخلا ةرقفأأ نم ًاحضاو سيل (؟)



 لسا 6# سلس

 ةمدقملا ( اهلا غالبلا ) ةركذملا ليدعت ىف ةبغر ( سمأ ) هيلوي, 7+ ىف دبت مل
 .ىذلا ىارغ بلط داوأف ىييجيس لع سبنلا دق رمآلا نوكي دقو . ابيرص ىلا

 . مويلا سفت ىف نيلرب لصو ىذلاو ( سمأ ال ) هيلوي م0 ىلا هخيرات عجري
 ةيوسفلا ةموكحلا ىلع ريثأتلا ىلع ةرداق اهنأب رعشت دق ايناملأ نأ هادؤم ناكو

 ةةرقفلا ىف ىنيجيس رك ذ 5 بلطلا اذهو . ( ىرصلا درلا نع ) هنع ىضرتف

 كلذ هرتلجنا تغلبأو اتبف ىف كشريشت ىلا العف روفلا لع لسرأ ةسداسلا
 رمتؤمب صاخلا هرتلجتا حارتقا ىف ركشي كاذ ذإ نراك ىنييجيس نأ بعصيو

 ف نشوج همدقو هيلوي ” ىف ىكشريشت ىلا ندنل ىف مدق ىذلا و ءارفسلا

 (  , سمأ » امهيلع قلطي نأ نكمي ال نيخيراتلا الكو ) نيلرب ىلا هيلوي "0
 دعب امف ًاريرقت هنع ثعب هنالل  ةحارص لاحلا ىف ايناملأ هتضفر حارتقا وهو

 ةلأسم ىبرصلا عارتلا نآ هرتلجنال لاق وجاينأ ىلع ليلد نم سيل ()
 .ماتخ ىف ىييجيس معز اك« ًاضيأ ايناملأ هل هت ام وهو ه رجا و اسقلا ةبيبب قلعتت

 . ةسماخلا ةرقفلا

 هعم ررقت ام نسلا .رم غلب دق نيحلا كلذ ىف ىتيجيس ناك (:4)

 نارسفي هباصعأل مايالا كلت داهجاو هنسو . هل فلخ رايتخاو هؤاعدتسا

 . آعضوم ةقربلا هذه ىف ةماتلا ةقثلان العجب امه مث هتيقرب ىف ةقدلا مدعو طلخلا
 هذه ىف هتقد مدع ابيف تبث ىتلا ةديحولا تسيل ةرملا هذهو ةصاخم كشلل
 . همالك ىلع ليوعتلا نكمي ال هناو ةمزآلا

 .ةرقفلا ىف لوقي وهو ىنييجيس نأ ىه مهألاو ةريخآلا ةظحالملاو ( ه)

 همدقي نأ نكمي امب ًابيرق مكتداعس طيحتس ةيناملآلا ةموكحلا نإ : ىلوألا
 ىكسفونشيل ةيقرب ىلا ريشي هنأ ًاضورفم ناك « . طسوتلل تاحرتقم نمزيلجنالا
 هناهتي قيلعت عم تقلبأ ىتلاو ىرصلا درلا ساسأ ىلع طسوتلا اهيف حرتقي ىبلا

 ةريدج ىييجيس ةيقرب تناكو عقاولا وه اذه ناك اذآف . اهنابب نحن انفلسأو

 ةمصو همحوو هلمع ىف ناهتني صالخإ كلذ باشل ( هيف كشي ام وهو ) ةقثلاب



 اهو

 هنأ وجاي نم ىييجيس مهف ىذلا نأ لامتحالا لكل متحملا نم هنكل . ةعينش
 صاخلا ىزيلجتالا حارتقالا اماو ىكسفونشيل ةيقرب نكي مل ًابيرق انيف غلبيس

 لو ًاتاتب ةحارص حارتقالا وجاي ضفر دقو . عبرألا لودلا نم رم ؤم دقعب
 ضراعت ةيناملالا ةموكسلا نأ ىنيجيسل هلوق ف شغ وأ عادخ كلانه نكي

 وجاي نأب ضرتعي دقو .هرتلجنا ةبغرب المع هغلبت امنإ اهناو , هيفرظنلاىف ًاقلطم
 حابص ىف هنأف . هريسفت لبس اذهو . انيف ىلا رمتؤملا حارتقا خلبأ هنا حولي ال

 ابلسرأ ىلا ةيقربلا هنمضت ىذلا رمتؤملا حارتقاب ملعت نيلرب نكت مل هيلوي ”/

 سيلو .ةيمسر ريغ ةفصو ةيئان ريغ ةروصي الا دحآلا ءاسم ىف ىكسفونشيل
 نلف انيفل هتخلبأ اذا اهناو هيلع قفاوت ال ايناملأ نأ ىتيجيسل لبق نوكي نأ ديعبب

 . لاو> لا نم لاح هرقت اهنا كلذ ىنعم نوكي

 وجاي نكل « بلطلا ضفرف ًايمسر رمتؤملا بلطب نشوج مدقت كلذ دعب
 مادستوي نم اداع ايلف . انيف ىلا هغالبا المهأ مادستوي ىلا املي ىف نامتبو

 ًانسح احارتقا لمتشت ىكسفونشيل ةيقرب ادجو م ىفرصلا درلا صن .اولتو

 ضارتعاو . رمتؤملا حارتقا نم الدب ريخآلا حارتقالا اذه اغلبأ طسوتلاب

 دق رمثؤمب حارتقا ىف ركفي ناك ىنيجيس نأ ىلع هب ضرتعي نأ نكمي رخآ
 ةعساتلا ةعاسلا ىف تلسرأ هتيقرب نأ ىف ةعقاولا ةقيقحلا وه ابرق انيف غلبي

 رهظلا دنع ىرج ثيدحب ةقلعتم ةيقربلا هذه نوكت نأ نكمي الو ءاسم عبرلاو
 لوصحلا ىف تاعاس ةدعرخأتام ًاريثك ىنيجيس نأب ضارتعالا اذه ىلع دريو

 ريخأتلا اذهف . انيف ىلا اهغالبإ ىفو ةنناملآلا ةيجراخلا ةرازو نم رابخأ ىلع

 ايناملأ نأ كلذ لاثم . هنم فولأملا ريغ نم سيل تاعاس عست لوانتي ىذلا
 غلبي لف ًاحابص ةرشع ةيناثلا فصتنم ىف ىرصلا :درلا صن انيف نم تبلط

 نشوج ناو « ءاسم قئاقد رشع الا ةسداسلا ةعاسلا ىف الا بلطلا ىنيجبس
 نينثالا ءاسم نم ؟؛ ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا ىف رمتوملا حارتقا ضفر غلبأ

 موي ىف ىأ ةعاس نيرشعو عبرأ نم ربك أدعب الا هغلبي ملف ىنيجيس امأ



 هع وو

 نوكي نأ هيف كوكشملا نم هنأ ىلا اذه . ءاسم اشم الا ةنماثلا ةعاسلا ىف ءامالثلا

 ىسفونشيل ةيقرب ةءارقل نكي نمزب نيركبم مادستوب نم اداع وجايو نامت

 هرتلجتال ءاضرا اهتالصوي امهناو ابيلع ناقفاوي ال امهنا ىييجيس غالباو

 هلسريو ةرفشلاب عضو ام لك عضي نآل ىنيجيس ىنكي ام كلذ دعب نوكي مث
 . عبرلاو ةعساتلا ةعاسلا ىف

 تناكىييجيس ةيقرب نأب داقتعالا ىلع لمحي ام لككلانه هنأ حولي كلذل

 دعب مدق ىذلا حارتقالا ىلا ال ةحارص ضفر ىذلا رمتوملا حارتقا ىلا ريشت

 . ليللا فصتتنم ىلاوح ناهتب هغلبأو طسوتلاب كلذ

 ىف هيلوي 00 ءاسم ىف ًاصلخم ناك ن امتي نأ صلختسن نأ حصي مث نمو

 ريسلا تاحرتقم ىف رظنلا ىلا دل وتشرب. اعد هنأ ةجرد ىلا طسسولا رود هذاختا

 در اسملا اهم لبقت ةيوست ىلا لوصولل فونوزاس وسملاو ىارغ دراودا

 نأ ىف كش سيلو . ىرخأ تاثحابمب مايقلل ًانفاك ءاضرا ةيضرم ةدعاقك اميرص

 اذه ناكول هنكل هرتاجنا ةصاخم نع هتبغرب ريك دح ىلا ًارئأ تم ناكناّتب

 ىرسفم نم ةفئاط دقتعت اك ىزيلجنالا حارتقالا غيلبت ىلع ديحولا هثعاب وه

 « ةرشاملا فونوزاس تاثداحم » لاخدإ ىلا ةجاح هب تناك امل ىييجيس ةبقرب

 هنأ ف بيرل كلذك ابق رظن نأ داوتشرت ىلا بلط لآ تامسرتقملا نض

 نم قثوتسي نأ دارأ ناك اذا ناكامب ًاحصن ىوقأ نوكي نأ ناهيبب قلخأ ناك

 ءالو لوح اهبكوكش ريثي وأ اهساسحإ سمي نأ أشي مل هنكل . اسقلا لادتعا

 نود لاح ناكل هب اهيطاخ امم مزحأب اهبطاخ هنأ ولف كلذ عمو . ةفيلك ايناملا

 كلذ ىلا ءاجتلالا ررق دق ناكدلوتشرب نال ايبرص ىلع برحلا اسفلا نالعإ

 ناب ةلاسر ىكشريشت مدق املف « . لخدتلا ةلواحم ةيأ ىلع قيرطلا عطقيل »

 دق هرتلجنا ةكرش » لعفلاب برح ةلاح ىف ايرصو اسْعلا تماد ام هنا هل لاق

 .« ةرخآتم تءاج



 ب مها دس

 ايرص ىلع برحلا اسملا نالعا

 هللوب ١2 قف

 ةسايسلا تاقالعلا عطق اسملا عبنت نأ نم ايروأ ىف ًاماع فوخلا ناك
 هرظتنت اناملأ تناكام ًاضيأ اذهو . ءادعلاب ءدبلا وأ برحلا نالعأب اييرص عم

 ايسورلا لخدت لامتحا ليلقتو عازتلا « رصح ه نامضل البق هب حصنتو
 حاجن ىف لمألا ىوقو ءادعصلا اوسفنت اذه عقب مل املف . لمعلا ىف ةعرسلاب
 ةيركسعلا لامعألا تأت مل هلجأ نم ىذلا ببسلا نكل « ةرشابملا تاثداحما »
 ةيئرجلا ةثبعتلا مايأ رم موي لوأ نأ وه ةيسايسلا تاقالعلا عطق رثأ ىلع
 ا ١م. لبق عقيل نكي ل ةيوسقلا
 داشتحا متي نأ لبق برحلا ديري دارنوك نكي لو مويلا كلذ نم نيعوبسأ

 نيلرب هب تملعو هيلوي 7 موي رهظ دنع كلذ كشريشت غلبأ دقو ٠ هشوبج
 لبق ءادعلا ءدب وأ برحلا نالعإ عقونت نكت مل اذلو هيلوي 0ع ٌّق

 فادانعتسالا أد ًانيقلاب لسا اهادتع هلو مب ىف هنكل .. . سطسغأ

 برحلا نالعا ه تررق وليس ونسارك ىف ( ةيسورلا ) ةيركسعلا تارهاظملاو
 لا

 ام دنع ءاسملا نوضغ ىف الامتحا ريك أ حولي ناك لخدتلا اذه لثمو

 أبن ءاجو « ةرشابم تاثداحم ه ءارجا اهيف حرتق, ىلا ىراباست ةلاسر تلصو
 هناكمإ ىف نأ ىراباست دلوتشرب فلك اذل . رمؤم دقعب صاخلا ىارغ حارتقا
 تقولا سفن ىفو « . ءىشب طبتري نأ نود نكلو فونوزاس ثداحي نأ
 روطاربمألاعانقاألةرك ذم اهعمو عضوت ابي رص ىلع برحلا نالعا ةغيص تناك
 . . دغلا حابص نم ةركبم ةعاس ىف اهلاسرأب نذأي نأب فيزوج اوسنرف

 ع تاحرتقم برحلا نالعإ ىلا اهتردابم اسفلا تطبحأ اذكهو
 . ةديدج ةلاح تقلخو . تاضوا ل ةدعاق ىرصلا درلا ذاختأب ايسورلاو

 تاحرتقم ةدع مدقت ىلا هرتلجبناو ايناملأ ترداب ةديدجلا ةلاحلا هذه ةجلاعملو



 مد نك دل

 امأ ) هسفن تقولا ىف اييرصو اسفلا ءاضرألو ابروأ مالس ىلع ةظفاحملل
 روطاربمألا هعضو ام تاحرتقملا هذه نيب نمو ( ًائيش مدقت دعت ملف ايسورلا

 تناك ةطخ نم , تاعءاس ةدعب برحلا تنلعأ اسملا نأب ملعي نأ لبق ىناملآلا
 « دارغلب ىف اوفق وأ « ةنيهرلا ةطخم » مومعلا ىلع فرعت

 «روطاربمالا ةنيهر ةطخ»
 ىوطنا امل انسح ًاعقوم هسفن نم ىنرصلا درلا عقو دق روطاربمألا ناك

 ًاحاجين هب تزرحأ دق اسفلا نأ ربتعاو ناعذآلاو ةملاسملا حور نم هيلع

 : هيلع هقيلعت نم ودبي اك ايسايس
 رثك أ اذهو . ةعاس نيعبرأو ناهي ددح راذنآل ةرهاب ةجينن هذه ه

 عاد لكه عم قتنيانيفل ميظع ىونعم حاجت هنا ! هعقوت ناكمآلا ىف ناك ام
 انأ تنك امو ! دارغلب ىف اثداه قبب نأ لزيحجب اقيلخ ناكدقو . برحلل

 « . اذبك ءىش دعب ةئبعتب مآل

 نإاسمنلا لوقن نأ حرتقا ىتا ...» : لوقي وجاي ىلا لاحلا ىف بتك دقو

 ةجيدنو . انينابت مدقن نحنو ًادج ةلذم ةروصب رقهقتلا ىلع تعغرأ دق ايبرص
 نوكينأ مجرملا نم هنكل . برحلل عاد كلانه دعي مل هنأ لاحلا ةعيبطب كلذ
 نكمي هذهو . ًايرورض , ذفنتس تيطعأ ىلا دوعولا نأب « ةنامض ىلع لوصحلا

 ىلا ةقيرطلاب هيبش اييرص نم ءزجل تقؤم ىركسع لالتحاب اهيلع لوصحلا
 ىلع . نييالبلا تعفد نأ ىلا ١/١ ةنس اسنرف ىف انشيج نم ًابناج اهب انفلخ
 . اذهب احارتقا ىل مدقف . . . اسفلا ىدل سلا ىف طسوتلل دعتسم انأ ةدعاقلا هذه

 ش « . انيف ىلا لسريل
 تناكاشقلا ىلا غلبت ةلاسر ىف روطاربمآلا حارتقا نمضي نأ لبق هنكل

 ترهظأ له ىرن نأ قي دقو . ايرص ىلع برحلا تنلعأ دق انمدق اكةريخالا
 طسوتلاب صاخلا روطاربمألا حارتقا لوبقل ًادادعتسا ايسورلا ةصاخو اسهلا

 . ةييروأ برح عوقو نود لوحي نأ صالخأب ردق ام وهو



 هللا #668

 عضويبو نيلرب ىلا مادستوب نم وجاي ىلا رصيقلا باتك لمح نأ لبق
 ىفدل وتشرب عورش نع ةريثم ءابنأ قلت دق ناهتي نلك انيفل نيب حارتقا ةغيصغ
 ءاضراب ةيضاقلا ايناملأ ةحيصنل لصاوتملا هلامهاو ىتاملآلا ماسحلاب حيولتلا

 هنا هيلوي هىف مهفي نامي ناك دقو . ايرص ميسقت ىلع ةينلآ هتييبتو ايلاطيأ

 ايرص ه ةياعدل دح عضوب ةيويحلا اهحلاضم ىف اسفلا ديبأت ىلع قفاوي
 ترحنأ اذا نآلا ىرصلا درلا هب ىنع دق رطخلا اذهف . ةرظخلا « ىربكلا

 ايناملأ مغرت نأ وه هبوتني وأ همهفي نكي مل ىذلا نكل . اهتمضت ىبلا دوعولا
 دق ىلاو اهتفيلح نعاسفلا اهتمتك ىلا ةيرسلاهططخ ىف دلوتشرب ءارو ريسلاىلع

 مالس تردك امبر لب ءاهنم ايلاطيا باحسناب ةيثالثلا ةفلاحما ككفت ىلا رجب

 حمسيل نكي مل وهو ؛ نيتلوئسملا رهظمب اسفلاو اينأملأ رهظت ةروص ىف ابروأ
 ىضملا ىف ايرص ةفالسلا ةعماجلا ىلا وعدت ىتلا ةفاحصلاو ايسورلا رهاظت نأب

 ىضرت نأ اسفلاب قلخأألا نأ ىري ناك ىرخأ ةهج نم هنكل عسوتلا ةياعد ىف

 . ايرص مسقت مدع ىف ايسورلا ةبغر

 ناكو . ىتاملالا فيسلاب جيولتلاب دلوتشربل حمسي نأ نامتي ضقر كلذل

 نأب غروبسرطب ناس نيلرب رذنت نأ ىكشريشت ىلا ابلط دق دارنوكو داوتشرب
 متحتي ثيحب ديدهتلا نم تتاب دق اسعلا دض ةذختملا ةيركسعلا تادادعتسالا

 ىف دهتجا بلطلا اذه بيحب نأ نم الدب نامي نكل . اهلباقت تاءارجا ذاخت)

 ةدراولا ةيركسعلاريراقتلا نا , : مهل هلوقب مبحبكو انيق ىف رومآلا ةالو ةئدبت

 .دعب تبنت ل تاعاشا ىوس ءانه مولعم وه ام ردق ىلع « تسيل اسورلا نع
 لارتجلا ىأر ىف مويلا حولي غروبسرطب ناس ىدل ىنعملا اذهب حيرصت ءادبأف
 لس ىذلا فونوزاس ىلع تقولا سفن ىف در دقو « . هناوآل آقباس هكتلوم

 امل ظفحتو هقحتست ىذلا سردلا ايبرص ىطعت ةقيرط دجوت نأ بحي هنأب ء
 ربخم نرأب سيلاتروب فلك نأ هدر ناكو « ةدايسلا قوقح هنيع تقولا ىف

 نالعا نوكينأ ًاضيأ لمؤم ةيدولا ابحورو هتلاسر هل ركاش هنأ فونوزاس



 - نادل

 نوكي نآل اح اصو ايسورلل ًايضرم ابلمعب ضرغ ىلا ىرت ال اهنا اسفنا
 | . . . « . لات قافتال ةدعاق

 . اسفلا لامعأ نع ندتل نم هاقلت ام وه هريغ نم رثك أ ناهي راثأ ىذلاو

 .نلعأو ةيرصلا ىضارألا نم ءىث مض ىلع ةبن ةيأ ندق ناكدلوتشرب نأ عف
 ندنل ىف ىوسفلا ريفسلا رسأ دقق ةيبرصلا ىضارألا ىف اسمنلل ةحلصم ال هنأ

 ميدقت ىلع ةدوقعم ةينلا ناو ؛ بارتلا ىف غرمتس ه اييرص نأ ىكسفونشيل ىلا
 تيدبأ ةيفخ تاينهذهو «. اينابلا ىلا ًاضيأ امبرو ايراغلب ىلا ايبرص نم تاهج
 ضيقن لع تناك اهبتكل هِيلوي ١9 ىف دقعتلا ىوسفللا ءارزولا سلجم ىف

 ىف تبثأ كلذل . صالخأب لودلل هلوقي ناكام سكعو هعقوتي ناهي ناكام
 مهجبان ريبانوطيحي نأ نوضفري مه: اسفلا نم لمتحيال عادخلا اذهنأ ب ضغ

 ابيرص مسقت اهف حرتقا ىلا سويوه تنوكلا لاوقأ نأ ةحارص نونلعيو

 ىوطنت ال نالمح مهاب غروبسرطب ناسل نورهاظتي . هصخش نع الا ريعت ال
 ضرأألا نم عطق ءاطعأب مهترافس ثدحتت ندنل ىفو . ةئيس ةين ىلع مهعولض

 ْ « . ايتابلاو ايراغلبل ةيرصلا |
 ىلع طسوتلا هيف ضرع ىذلا روطاربمألا حارتقا ناهتي لوانت اذكهو

 : انيف ىلا ةيئآلا ةبقربلا هنمضو « ةنيهرلا ةطخ ه ةدعاق

 انتاراسفتسا نم مغرلا ىلع ةيرجما ةيوسفلا ةموكحلا نأ...و

 نآلا اندبب ىذلا درااو . ىده ريغ ىلع انتكرت دق اهضارغأ نع ةرركتملا

 دق ايرص نأ رهظي ىناهلا ىوسفلا غالبلا ىلع ةيرصلا ةموكحلا نم
 هلأ رظتنيل هنا ىتح أدج ديعب ىدم ىلإ اسما بلاطم عقاولا ىف تلبق

 تذخت | ىه اذا ةيرجنا ةيوسفلا ةموكحلا ىلع ىنروألا ماعلا ىأرلا بلقني
 ىلا وعدي امم هنأ ضورفملاو ) . .. قالطألا لبع هيف ةداوه ال ًافقوم
 هتتلعأ ام غروبسرطب ناس ىفانيف ةرازو رركت نأ ( ايسورلا حايترا

 اييرص ىضارأ نم ءىش ىلع لوصحلا ىلا ىرت ال اهنأ نم ةنيب ةروصب
 تقؤملا لالتحالا ىوس ةيركسعلا اهتاءارجاب ىغبت ال اهنأب حرصت نأو



 بس ؟ما ١

 ةموكحلا رطضت امك ةبيرصلا ضرألا ىف ةنيعم ىرخأ طقتو دارغلبل
 نسحل ةنامض كلذ نم نوكيلو « أمات ًاقيفنت بلاطملا ذيفنت ىلا ةييرصلا
 نم هتربخ ىذلا دعب هبف اسْملا قح عزاني ال ام وهو لبقتسملا ىف ابكولس
 دعب أسنرفل ايناملا لالتحا ليبق نم لالتحالا اذه رابتعا نكميو . أابرص

 بلاطم تلقت انه اذا. ةيرحلا ةمارغلا ءادال ًاناهض تروفكنارف حلص

 تنوكلل كلذ اوديتنأ لاحلا ىف كيلع نا . هب يس
 ةبسانملا ةوطخلا وطخي نأ ىلع ء راه نآو هوقو يتلا اذهب كاوتش
 .سفنلا ىف عقب , نأ اوبنجتت نأب اونعت نأ مكيلعو . غروبسر طب ناس ى 0

 5 ءادتهالا ديرن اننأ ىه ةلأسملاف . اسفلا ةكرح ديقن اننا

 ًابرحببسننأ نود ىربكلا ايبرص ةياعد ىلع ءاضقلا وهو اسعلا ضرغ

 .عاطتسملا ردق ىلع نسحن نأف ةياهلا ىف برحلا هذه تعقو اذاف « ةيبروأ

 « . اهرامغ ابف ضوخن ىتلا لاوحألا

 ,ل اهتجحل نكل . . . ىوسلا قيرطلا ىف ةوطخ هذه نامي ةيقرب تناكدقل
 ل هو. لاحلا ىف ةقفاوملا ىلع دلوتشرب ماغرأل نكت ثيح ةوقلا نم نكت

 نأب مأذإ اهنم مسحأ تناك ىتلا روطاربمألا تاملعت عم ًامامت قفتت نكت

 .سع نأ ىشخي ناك ناهتيبف « برحلا ىلا وعدي ام تمن دعي ل هنا ٠ » انيفل لاقي

 .نع ةيلوئسملا عنم بحب ام رثك أ ينعم ناكو بحي امم رثكأ اسفلا ساسحا
 . عوقولا نماهسفن برحلا هذه عنمب هنم اسفلاو ايناملأ ىلع عقت نأ برحلا

 : ىنو ىلايو 0 تايقر

 ايناملأ نأ هداتعملا ةيكتاموليدلا قرطلاب فونوزاس ناهتيب غلبأ دقن

 ًايضرم ًاقافتا ايسورلا عم ًاسأر قافتالا ىلع اسفلا لجل انيف ىدل طسوتت

 ةليسو ىلا ”ىجتلي نأ هسفن هيلوي ؟م, ءاسم ىف ررق كلذ بناج ىلا هنكل
 .تناكدقو . ًاسأر تايقرلا رصيقلاو روطاربمآلا لدابتي نرأ ىه ىرخأ
 .ةقادصلا ديطوت ىلا ًاريثك ىدأ امم ىضم امف ىكينو ىلليو نيب تالسارملا

 .تقولا ىف عفنت دق ىهف . ايسورلاو اسمورب نيب ةنسملا تاقالعلاو ةثوروملا



 بلس الهر#ب بس

 عورتم براغ ةرازوتعضو كلذ ىلبعو . بعاتملا نم صلختلا ف رضاحلا

 نيلرب نم ابلسرأ مث تادينت صاع راع 0

 ىذلا ءارجالا عقو نع هتعمس ام ىسفن ىف ماهتهالا دشأ راثأ دقل ه
 ءاعنشلا ةعرجلا كلت تناك دقلو مدالب ىف ايرص دضاسملا هتذخما
 ىلع ةيوطنملا جيم تلا ةلئط ةجشن دنانيدرف .ةودنارغلا اهتحض بهذ ىلا

 تعفد ىلا مورا لاوت الف الف « نينس ةدع ذنم ايرص ىف ةمئاقلا راتبسالا
 كلا ع د دالبلا ىف ةدئاس هتجوزو مبكلم لتق ىلا نيبرصلاب

 ىف ةكرتشم ةحلصم كولملا ةفاكل امءانأو تنأ .انيلكل نأ ىلع ىنقفاوت
 ىغبني سيسخلا لتقلا اذهنع ايب ًايدأ نيلوئسملا صاخشألا نأ ىلع رارصالا
 ىف اهل نأش ال ةساسلاو . هنوقحتسي ىذلا صاصتقالا مهنم صتقي نأ

 ءدارعا 7 ددصلا اذه

 هم . ماعلا كيأر رايت ارهجاو نأ كتموكح
 يي مست لا ع عا قتوأب املك ظيرت ىلا

 ىلو عم ضرم قافتا ىلا ًاسأر اولصي نأ ىلع نيبوسعلا لم ىذوفت
 ىف لاي ال ىن َّجأ يعاصملا ليلذتل ىدوهجب ىلع ىتيعتس كلنأ ةقثلا ءله

 . أشنت نأ ناكمالا
 ءىلليو» ًادج صلخلا كوخأو كقيدص

 ىف هب ةطيحلا ةليلقلا نيمصانلا ةئفلو رصيقلل ةركفلا هذه ترطخ دقو
 نود ةلولبحلا ىلا ةصاخم قوتت ةثفلا هذه تناك ذإ ًابيرقت دحاو تقو

 ريخأ دقو . ايناملأو ايسورلا نيب برح ىلا ىنرصلا ىوسمتلا عازنلا روطت
 در نأ رصيقلا ىدل ىصخشلا روطاربمآلا لثع سويليش ىوكستبورت سنربلا
 ناكمالا ىف لححي نأ ىغبني ميكحتلا ىلع ةلأسملا ضرعل اهدادعتساو ًايبيرص
 روطاربمآلا حصني نأ ىف هئاجر نع برعأ مث .: . ةيروآلا برها بنجم



 سدح ”م8 دس

 ةيوطنملا ايرص دوعوب مست نأ لب بحي ام رثك أ سوقلا دشتال نأب اسمنلا

 ةدوع تناك دقلو , : لاق «ىاهال ةمكح مامأ ميكحتلا لبقتو ةلاسملا لع

 كلذكو ابرح ديزنالو هتلالجب قتت انآل الاب حورأ انأك انلعج ام روطاربمأ

 « مهافت ىلا قربلاب ناكلملا لصي نأ ريخلا نمل هنأو . الوقين رصيقلا

 ةركف تناك ىاهال ةككحم ىلع ىرصلا ىوسُلا عازنلا ضرع ةركفو
 ىلا بتك دقو . هيلا عجري ةمكحا هذه ىف لضفلاف رصيقلا ىلع ةزيزع

 لئالدلا ىدحإ نأشلا اذه ىف هباتكو . .... هيلوي 307 كلذب فونوزاس

 . مالسلا ىلع ةظفاحال ةليسو لك مادختسا ىف ةديك آلا هتبغر ىلع

 ابلمحو اسعلا ةعيدخ ىلع دمتعي ناك لب هيلا تفتلي مل فونوزاس نكل

 هيف ذختي ناك تقو ىف ةيئرجلا ةئبعتلا نم هب ددهي ناك امم ًايسايس رقهقتلا ىلع
 كلذب لهسيل « برحلل ةدعملا ةرتفلا » اهمزاتست ىلا ةعساولا تاءارجالا كلت

 ناك ىاهال ةكحم ميكحت حرتقي ىصيقلا ناك اهني . . ةماعلا ةثبعتلا ىف عارسالا

 لكب هيلا اوقرس هيأ جراخلا ىف هلاجر ىلل هتاملعت لسري هتيجراخ ريزو

 غ وبس رطب ناسلةحيصت لك ًامدقم ضفري ناكو ؛دونجلا تاكرح نع مهمامولعم

 بيصي امل ةنكاس فقت نل ايسورلا نأب دوساألا لبجلا نّيمطيو لادتعالاب
 .اييرص ةسايسو هتسايس نيب دوساألا لبجلا مثالي نأىغبني كلذل هنأو ابيرص

 رصيقلا هبلط ىذلا ءارجالا ذختا هنأ ول حاجنلل لامتحا ىأ ةم نكي مل هنأ ىلع

 ىف اهادبأ ىتلا روطاربمأللا ةظحالمو هضفرت اسْعلا نأ دكؤملا نم ناك دقف

 نأ ىه ةقيقحلاو . . . «! ءاره : ةىلك تناك ءارجالا اذه ىلع سويليش ريرقت
 هحرتقا ام ىلا 00 ةهرآلا ءدب قم نظف مابروأ ىف ةساسلار ابك نم ًادحأ

 ةموئشملا ةيساسلا ةلأسملا هذه ضر عنم شتشاب

 لدابت ىلع لامألا لعب نامتيو يكسو سدربلاك رصيقلا ناكدقل

 ( : هيلا بتكف ) روطاربمألا عم آسأر تايقربلا
 .. ىتنيعت نأ ةبيصعلا ةظحللا هذه ىف كدشانأو كتدوعب رورسمىفإ »



 ملل 6

 ايسورلارطاشأ ىذلا طخبسلاو . ةفيعض ةلود لع ةيرذ برح تنلعأ دقف
 طغضلا قرمغيمس بيرق امع هنأ أبنا ىنأو . لئاه ةرطاشملا لكمايإ
 ىلا ىدؤتس ةقرطتم تاءارجا ذاختا ىلا رطضأف ىعم 0 ىذلا

 اب كوجرأ ةييروآلا برحلاك ةبكن بنجت ءارو ًايعسف ذ . برحلا

 ىلا ىضملا نع كئافلح فقول ب نأ ةعدقلا انتقادص

 « . بحيامم دعبأ

 ىلع ةظفاحملا ىف هتبغر رصيقلا رطاشف كلذ ىلع روطاربمألا در دقو
 ىتلاو ايسورلا اهذختت ىتلا ةيركسعلا تاءارجالا نأ ٠ . . . ىدبأ مث مالسلا

 جرحتسو اهبنجت ىف انالك بغريب ىلا ةبكنلاب لجعتس اهل ةددهم اسعلا اهأرتس

 كتدشانم نم ناك ىذلا دعب هنوكأ نأ ايت راب تلبقام وهو طيسوك ىزك رم
 ىف ًاقيمع ًاريثأت مالسلا ليس ىف دوهجلا اذه رثأ دقو ٠ « ىتوعمو ىقادص
 فقو ىلع رصيقلا لمح نأ دح ىلا دعب رهظيس م ءىعسملا اذه محجنو رصيقلا
 هنم هعرتتأ دق برحلا ناكرأ ةئيه سيئر ناكو ايسورلا ىف ةماعلا ةئبعتلا رمأ
 . روطاربمألا ىلا قربأف رصيقلا لمأ يوقو . هب كالسآلا رتبت نأ تكشوأو

 ءاتسم ف فيشيتات لسرأسو عيرسلا كدر ىلع ىلق نم كركشأ »

 ىلإ ةبركسعلا تاءارجالا تناك دقو 98 تايلعتلاب آدوزم موبلا

 ببسل عافدلا ىعادل تضم مايأ ةسمخ . .رم تررقت دق نآلا تذخا

 تاءارجالا هذه كقوعت ال نأ ىلق لكنه لماف .اسقلا تادادعتسا
 اننإ . ًاريثك هردقأ ىذلا رودلا ىف كلذ  طيسولا رودب مايقلا نع
 « . انعم افتت ىكل اسعلا ىلع ىوقلا كطغض ىلإ ةجاحب

 ايسورلا اهتذختا ىتلا قاطنلا ةعساولا ةيركسعلا تادادعتسالا ءابنأ نأ ديب
 تررقت دق » تناك اهنأب نآلا رصيقلا لس ىتلاو اسفلا دض ةيئزجلا ةئبعتلا عم
 نأ نيح ىف ءاسألا تادادعتسا ببسب عافدلا ىعادل تضم مايأ ةسمخ نم
 لوقت  ايسورلا دض تادادعتساب مايقلا بتجتت نأب تينع دق تناك اسما



 ةاشلال

 ًاصلخم دبتحي ناك ذإ : هطخسأو روطاربمألا راثأ تادادعتسالا كلت أن نإ
 تاضوافملاب ايسورلا ءاضرإو « ةنيهرلا ةطخ ه لوبق ىلع اسملا لمحو طسوتلاف

 ةسمخت ةيركسعلا اهتادادعتسا ىف تقبس ءانثالا كلتىف ايسورلا نكل «ةرشابملا

 نأ مادام نآلا دعب طسوت ىأ ىلع قفاوأ نأ ىنعسي ال ىنإ :٠ لاقف « مايأ
 اورو قف ا رم نحل ءىعي تقولا سفن ىف ناك هيف ىناجر ىذلا رصيقلا

 دقل . اومدقت ايت الع مدقتلاو انفقو اهب داري ةروانم هذه نا

 . « ىمهم تبتنأ

 تناك اهنكلا « كين هو « ىلليو » نيب تايقرب ةدع ندع 00 دقل
 ىف اهم مالا ردص ىتلا ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلا نآل حاجنلا ىف ام لمأ نود

 ةماعلا يرد برا تلعج دق تناك هلوب .٠ ءاسم ىف ةسداسلا ةعاسلا

 . عقاولا ىف هنم رفمال ًارمأ

 انيف ىلع ناني طغض
 اهعموهيلوي 7م. ءاسم ىف انيف ىلإ « ةنيهرلا ةطخ ه آفنآ انيأر ناهي لسرأ

 هرتلجنا رعشأ تقولا سفن ىفو . « ةوقب » دلو تشرب ةبطاخمب يشر يشتل تاملعت
 غر وبس رطب ناس ةثحابم ىلا مدقتلاب انبف عانقال هاراصق عرفي هنأب ايسورلاو

 دقو . ماعلا مالسلا ىلع ةظفاحماىلع نواعتلا ىف بغري هناو ةيدوةحبرص ةثحابم

 ذخأ هنكلل «. ىمظعلا لودلا نيب برحلا بتجنب حب » هناىتاطي ريلاريفسلل لاق

 ةظيحم نع ًاياوتج نلوتش ربنمقأت ل هنآل ةيدجةروصف كابترالاءالوتينآلا

 تناك تايقربلا نأ عم ًاثبع درلا رظنني ىلاتلا مويلا لوط لظ دقو « ةنيهرلا

 ىذلا تقولا كلذ ىفىّتح 508 عبرأ وأ ثالث ىف انيفو نيلرب نيب ةداع لقنت

 « بابسأ ةدعل دلوتشرب تمص هكبرأ دقلو . ةلقثم هيف ةيقربلا كالسألا تناك
 بوجو ليع ثحت تذخأ دق تناك ةيناملآلا ةيركسعلا تاطلسلا نآل : هكبرأ
 تناكىتلا ءابناآلل طايتحالا يبس ىلع ةب ركسعلا تاءارجالا ضعب ايناملأ ذاختا



 م

 ناسو ندنل ىلع درب نأ هعسي نكي مل هنآلو : دعب هنيبنس اك ءايسورلا نم درت
 اسفلا نالعا نآلو ءانيف ىدل طسوتلا ىعاسم حاجب غلبم نع غروبسر طب
 مصاوعلا حرم قلت هنآل مث« « ًاثيس ًارثأ ءانثاألا كلت ىف كرت دق ناك برحلا

 لسرأ كلذل . اهتوابغ وأ هتفيلح ةين ءوس ىلع لدت اهنا حال آرابخأ ىرخالا

 اهضعب ىف هطاحأ ةلجعتسم تايقرب ثالث ىشريشت ىلا هيلوي مو ءاسم ىف
 الجاع هيلع دري نأ رخآلا ضعبلا ىف بلطو اسملا لامعأب ةقلعتملا ريراقتلاب

 ىسفونشيلةلاسرب ىلوآلا ةيقريلا ىف هيلا ثعب دقو . « ةنيهرلاةطخم » قلعتي امف
 لمعل ديدشلا هناجهتسا اهيلع دازو ندنل ىف ىوسفلا ريفسلا هادبأ امب ةقلعتملا
 ىذلا اهكلسموةيوسفلا ةموكحلا فقوم ىلا رظنأ ىلا . . .» : هلوق ىف اسفلا
 صلختسال ىلاو . . . ةديازبم ةشهد ىف ةفلتخلا تاموكحلا وحن هل ليثم ال

 ىف اهسفنل نمضتل انع اهءافخإ بسانملانم ىرت رييادت ىلع ةينلا تيبت امنا

 نع جيتني نأ نامي ىذلا ضفرلا بنجتتلو اننا لأ ديدأت لاوحألا .لك
 « . يرصلا ناببلا

 ةلصألا تاملعتلا لاحلا ىف ذفن دق هيلوي 74 حابص ىف ىشريشت ناكو

 :ناغورلاو ةلطاملا لع ىوطني أدر الا قلي مل هنكل « ةنيهرلا ةطخم » ةقلعتملا
 ةحلصم ةيأ نع اسغلا درجتب صاخلا هحرصترركي نآل ًادعتسم ناك دل وتشرف

 تاءارجالا #ع رخآلا حيرصتلاب قلعتي اهف ه :فنكل انوص ىضارأ ف

 ىلعو . لاحلا ىف دري نأ عيطتسي ال هنأ دلوتشرب تنوكلا ىري ةيركسعلا

 مويلا ءاسم ىلا قلتأ مل ىنأف لابمأألا لمتحت ال ةلأسملا نأب ىضارتعا نم مغرلا

 . « ًاديدج ًاغيلبت
 بقرتي ناك امني نامتيي قلت هيلوي ؟4 ءاعبرالا موي , مويلا سفن فو

 ىلع ةظفاحم ايئترا نيرخآآ نيحرتقم « ةنيهرلا ةطخ » ىلع دلوتسشرب در ًاثبع
 نم فونوزاس هحرتقا ام امهدحأ اكو . مزح انيف ىدل امهدبأأو مالسلا

 نم نامتيي لع الف . . . غروبسرطي ناسو انف نيب « ةرشاملا تانداحلا »



 ل ا

 .ىثخم ناكو ةرشابم تائثداحب ةيأ ريدي نأ ًاتاتب ضفر دلوتشرب نأ فونوزاس
 .لوقي نيتعاسب كلذ دمب انيف ىلا قربأ مهفلا ءوس نم ءىث كلانه نوكي نأ

 : لبق ىذ نم ةجحل دشأب

 ةطلغ ننوكيل غروبسرطب ناس عم ىأرلل لدابت لك ضفر نا »
 كلم وعدتام رهو هنسب حلملا لدتا ىلإ "يور عقم هبل: ةريطخ

 فيلك انتابجاوب مايقلل نودعتسم اننإ ىف ءار هالو . هنن ىلا الوأ اسقلا
 "حتاصنل ا ئارتكا مدعو أبشيطب انف انرجت نأ ضفرن نأ بحي اننكل

 .لاحلا ىف داوتشرب تنوكلا ىلا كلذ غلبت نأ كوجرأ : ةملاعبرخ ىلا

 » . ًادج ةيدج ةروص ىفو ةوق لكب

 .ليل نم ةرخأتم ةعاس ىف حايترا لكب ناتي هاقلت ىذلا رخآلا رييدتلاو ْ

 دي ىلع اما ايسورلاو اسملا نيب طسوتلاب قلعتملا ىارغ حارتقا ناك ءاعبرألا
 .تناكو . ىرصلا درلا ةدعاق ىلع اهدحو اناملأ ةطشاوب اماو عبرألا لودلا

 + ه نيتداملا غيستن أل نآلا ةدعتسم اييرص نأب امور نم تدرو دق ءانألا

 .تاريسفت ارسفت نأ ةطيرش ىلع ىنابنلا ىوسفلا غالبلا لك ىرخأ ةرابعبو
 .ًاديعس الح هرابتعاب ةقبلب هاقلتو اذه ىارغ حارتقاب نامتي بحر دقو . اهنيعب

 . هلوقب ًاديدش ًاطغض ىرخأ ةرم « رزلا :طغض و انف ىلا هلسرأ ام دنعو .

 ااننأ هيلا فيضت نأو لاحلا ىف هيلع دلوتشرب علطت نأ كوجرأ »
 .عم تاضوافنلل ةمالم ةدعاق ايرمح بناج نم ناعذالا اذه لثم ريتعن

 « . ةئيهرك ةيرصلا ىضارألا نم ءزج لالتحا
 .هلا هلعف ام لكو ءادنلا عمسي ال همعح ىبع لازيال ناك دلوتش

 .نوكي ناك اهريفاذح اسفلا ةركذم لوبق ناو ىهو هيلع لدن. 0

 .طورتتف برحلا ةلاح تنلعأ دقو نآلا امأ . ةيئادعلالامعأللا ءدب لبق ًايضرم

 « . ىرخأ ةجهل ذختت نأ لاخلا ةعيبطب بحي اسفلا

 .فهلتلاو ىارغ حارتقاب بيحرتلا ىلع صخالا ىلع نامتيي ثعب دقو

 .تح دق اهسفن ايناملأ تناك نيتللا نيتطقنلا هب قحلأ ام ناعرس ىارغ نا هيلع
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 اسفلا ىلدت نأ امهو «ةنيهرلا ةطخ » ىف اميلع غرويسرطب ناسو انيف

 كلانه نوكت نأو ءايسورلا ىضري ابيرص وحن ابهتاين نع نايبب_ديدج نم
 اذه .اسمنلل ءاضرإ دارغلبل تقؤملا ىركسعلا لالتحالا ةروص ىف ةنهر

 ةيحان نم «راذنا » لوآل جعزنا دق ناك هنا ىرخأ ةهج نمو « ةهج نع
 تبش اذا داجلا ىلع هرئلجنا ءاقب لع دمتعي نأ نكمب ال هنأ وهو ىارغ
 : كسفونشيل هنع ىوري اك ىارغف . ةماع برح

 نأ وه طسوتلا اذه لثل ةبسانملا ةدعاقلا نأ ًايصخش هل حولي
 اذاف . نك امآلا نم اهريغ وأ دارغلب لالتحا دعب اهطورش اسغلا نلعت
 ىف هنا ركابلا حابصلا ىف هل تيأترا اك كلذ عم طسوتلا مكتداعس متلبق
 ىلدي _ترأ بجي هنا ىل لاق دقو . . . هقفاويس اذه نافذ . ناكمالا زيح

 فقت نأ هرلجتا عسو ىف نوكي دق هنإ ... صاخ ىدو ناب ىلإ

 انلخد اذإ هنكل ء ايسورلاو اسفلا نيب ًاروصحم عاذنلا ناك املاط ةديعب
 دق ذئدنعو تناك ام ريغ لاحلا ىف حبصق ةلاحلا ناف هيف اسنرفو نحن

 هيضتقت امسح ةعيرس تارارق ذاختأ ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا مغرت

 راظتتالاو ًاديعب فوقولا ناكمالا ىف نكي نل ةلاحلا هذه ىفو . فورظلا
 ل هنا .« .ملاعلا اهدهش ةثراكمظعأ نوكت فوسف تبشن اذا برحلاو »
 وعلم نأ وه هدارأ ىذلا لكو ديدهتلا نم عوب ىأ ىدبي نأ دصقي 55

 صالخالا مدع ةمهت هسفن نع عقدي نأو ةقيقحلا ريغ مهفأ نأ نم
 . صاخلا حاضيالا ةغيص راتخا اذلو

 ىفالو هباسح ىف نكي مل ىذلا جيعزملا لامتحالا اذهب ناهي عمس اسلف
 ىارغ ثيدح لقن ىلا رداب دايحلا مزتلت ال دق هرالجنا نأ وهو هوجرع

 : ةوق لكب « رزلا ىلع طغضي » ىضمو انبف ىلا هلك أب ىكسفونشيلو

 نوكت برح مامأ هجوا اهجوحبصنةضوافم لك اسعلاتضفراذا اننإ
 لك لدت اك انيناج ىلا ايلاطياو امتامور.ابف فقت الو اندض هريلجنا ابق

 ةضراعم ءارج نم نوكيسو .لود عبرأ ةلابق نيتلثا فقناذبو .لئالدلا
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 اسملا ةبيهم ظافتحالا نكمل هنا . ةيرض ربك أ ايناملأب لزنت نأ هريلجتا

 هيف امب ايرصنم ةلداعلا اهيلاطم ةباجاو ىركسعلا اهشيج فرشو ةيسايسلا
 ديعتساييرص اهلالذابو ؛ عضاوملا نم اهريغوأ دارغلب لالتحاب « ةيافكلا

 فورظلا هذهف .اهتوق قباس ايسورلاب اهتاقالعىلاو ناقلبلا ف اهرك رم ىلا
 طسوتلالوبقىفاهيلع لن و ةلجعتسم ةفصب انيف ةرازو ضحن نأ انيلع بجو
 بقاوعلا ةعبت نوكتسف لعفت مل اذاف . ةفنالا ةفيرشلا طورشلل اقافو
 . فولأم ريغ لكشب انيلعو اسملا ىلع ةليقث اهلمع ىلع بترنت ىبلا

 نكمت ناك الح لبقت اميك اسمنلا ىلا ايناملأ هتبجو ىذلا راحلا ءاجرلا اذه
 .ًاحرص ًانيعم ًادر داوتشرب نم قلي مل ابروأب اهتلا نود لوحي نأ ذئتيح ىتح

 لح دعب ىارغ عم ىكسفونشيل ثيدح ةنمضتملا ناني ةيقرب تملس دقو
 .ءاذغلا ماعط لوانتي ناك اهب هيلوي ". سينخلاموي ىف ىشريشت ىلا اهزوهر

 ىهو ةيقرلا ىلا اتماص نوللا عقتم دلوتشرب ىغصأ دقو » دلوتشرب عم
 دلوتشرب لاق ًاريخأو هتاظحالم نودي خاجروف تن وكلا ناكو . نيترم لت
 ىشريشت كبل دقو ... « روطاربمألا ىلع لاحلا ىف ةلأسملا ضرعيس هنإ

 احرش نامتب ءارآ لكس ويوهو خاجروفل حرشي اليوطانمز مويلاكلذرصع
 نيمملا نيراشتسملا نيذه نأ كلذ . ةدئاف نود نكلو . ايدج امو

 ةيراجلا ةيركسعلا تايلمعلا فقو نا » : فافختسا ىف هاغلبأ دلوتشرل

 نوف دارنوك ناو .... شيجلاو بعشلا روعش ىلا رظنلاب ليحتسم

 ةئبعتلا رمأ مويلا ءاسم ضرعيس [ برحلا ناكرأ ةئيه سيئر ] فرودنستوه
 ًاريخأ ربخأ مث « . تذختا ىتلا تاءارجالا ىلع درك روطاربمآلا ىلع ةماعلا
 ريشتسي نأ بحب هنآل ىلاتلا مويلا حابص لبق دري نأ هنكمي ال دلوتشرب نأ

 . كلذ لبق انيف ىف هدوجو رسيتي نأ ىذلا ازيت
 ةئيعتلاب ترمأ دق ايسورلا تناك« هيلوي 8٠ ءاسم ىف ىأ . نيحلا كلذ ىف

 نيلرب ىف تفرع دق نكت مل ةئبعتلا هذه نع ةيمسرلا ءابنالا تناك ناو ةماعلا
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 .نأ اراركتو ًارارم ايسورلا تمهفأ دق ايناملأ تناكو .ىلاتلا مويلا ىف الإ انيفو

 مهفت :ىذلاو اسفلا ىلا هجوي ام انناملأ ىلا هجوي ىذلا ءارجالا اذه لثم

 ةئبعتلا ىلا بير الب ىدؤيس برحلا ريرقت هانعم نأ ةفاك ةيركسعلا تاطلسلا
 تأ دق تتاكو طسوتلل ناب ىعاسم تلشف اذكهو . برحلاف ةنناملآلا

 هف ايسورلا عم مهافتلا ىلع هتفيلح مغرت ثيحب ةدشلا نم نكت ملو ةرخأتم
 عرعزتدق تناك ىتلا ىهو دجلانيعب قافولا لود هيلا رظنتام نكت مل ىه مث .هنبح
 ةسايسلل رهاظلا اهديرأت ءارج رم مالسلا ىف ةصلاخلا ايناملأ ةبغرب اهنامبا
 ىف اهقافخإو انف لع رخأتملا اهطغض هيقل ىذلا لشفللو كلذ لبق ةيوسفلا

 .ةسوسحم مئات ىلا لوصولا



 اراب ل وغلا
 ةيسورلا ةئبعتلا

 انفلسأ اك هيلوي»ه موي رهظ دعبوايسونسارك ىف دقعىنلاءارزولا سلجب ىف
 ةيركسع تاءارجإ ةدعرصيقلاءارزو ورق «ىسورلا رطخلا,» صاذلالصفلاف

 « برحلل ةدعملاةرتفلا, ٠ ةصاخ اق اطنلاةعساولا تادادعتسالا تنمضت ةيدمهمت
 ناكو .ءاوسلاىلعاسقلاو ايناملأ دض ةماعلا ةئبعتلا ليهست اهنم ضرغلان اك ىتلاىهو
 كلذ نمقاسو مدق لع تادادعتسالا تماقفهيلوي 7 رخلبقاهب ردصدقرم ألا
 ىلا باصعألل ةردخلا تاديك أتلانممغرلا ىلعنيلرب ىفاجاعزناتثدحأ و نيحلا

 :تاءارجا ذاختا ةينلا ف سيل نأ ابب نادك فونيلموخوسو فونوزاس ناك

 دنع هيئرجلا ةئبعتلا نمضتت هيلوي 00 تارارق تناكدقو . ايناملأ دض ةتبعتلل

 ةلاحخلا نأ فونوزاس ىري ىذلا تقولا ىف اسملا دض ذختت نأ ىلع ءىراوطلا

 نيكفل ةمئاق ةيركسعلا تادادعتسالا هذه تناك اهنيبو . . . ابضتقت ةيسايسلا

 ال ًارمأ برحلا تحبصأ اذا ةئبعتلا ىف ىسنلا اهتطي ىلع بلغتلا نم ايسورلا
 الئافتم ودبي هيلوب 88و ٠" نيبو ءانثآلا كلت ىف فونوزاس ناك هنم رفم

 لوصولا دصقب انيف عم « ةرشابم تاثداحت » لبيس ىف هرودب مايقلل ًادعتسمو
 .. .اييرص درو اسعلا بلاطم نيب قفوت ةيوستملا

 ريسلا راز هنم ةركسم ةعاس ىفو هيلوي ؟مماثالثلا موي رهظ دعب هنأ ريغ

 ءابنأ قلت دق فونوزاس دجوف ةيسورلا ةيجراخلا ةرازو ناناكوب جروج
 هاقلت دق نكي ملام وهو ايرص ىلع برحلا اسْلا نالعإ ريغ انيف نم ةقلقم
 نأ هيضري الأ ناناكوب هلأسف . مؤاشتلا نيعب ةلاخلا ىلا رظني هنأو دعب



 ل

 بحرت هرتلجينا نإ لاق مث اههضارأ ةمالسو ايرص لالقتسا ىلع اسفلا هنثمطت
 تاين ف رعتنأ مهملانم هنكلو». هبيروآلا برحلاعوةونود لوحب رييدت لكب
 ناناكوب نأ ىلع لدت ةيلك «ةيقيقحلا ( ةيرصيقلا ) ةيروطاربمآلا ةموكحلا

 فونوزاس هيلع دزف هعم ةحارصلا لك احرص ناك ف ونوزاس نأ ىري نكي :

 نيتطقتلا نيتاهب قلعتي اميف اسمنلا هب دهعتت نأ نكمي دهعت ىأ نا » هلوقب
 ىذلا مويلا ىف هنأو ايسورلا ىضري نل [ اهضارأ ةمالسو ايرص لالقتسا ]

 كلذلع داز مث .اسفلادض ةئبعتلابرمآلا ردصيسأبب رص دودح هيف اسعلا زاتحجب

 ايسورلا ىف ةيلخاد لقالق ثودح نم فوخلا ىلا وعدي ام ةمب سيل نأ هلوق
 ىأت راف « . اهبأ ةركب نع ةموكحلا ةمآلا رهاظتس برحلا ةلاح ىفد هنأو

 ةرئاد اسمنلا مزلي نأ ًاصخش فيزوج اوسنارف رصيقلا دشاني نأ ناناكوب

 رصأف داع فونوزاس نأ دبي . هللا أجلي ام رخآ كلذ راتعاب ايسورلا ابلبقت

 ةحضاو ةروصب هريلجنا نلعت نأ ىه برحلا عنمل ةديحولا ةقيرطلا نأ ىلع

 ةداج » ايسورلا نأ ناناكوب سفن ىف عقو دقو .ايسورلاو اسنرف ىلا مضنتس اهنأ
 . ابرص اسقلا تمجاه اذا بزاحتس اهتأو « دجلا لك

 هعانقإ ىف دبتجاو ناناك وبل هتثداح دعب سيلاتروب فونوزاس لبقتساو
 ١ طسوتلا لع ضحلا ىفايناملأ مضنت نأ ىغبني كلذل هنأو ضرم اييرص در نأب

 اهلمعتست ىتلا ةيئادعلا ةجهللا نم ىوكشلاب هلباق سيلات روب نأ دبي . . . انبف ىدل
 نأ ابيلع دمتعي ريراقت نم ايناملأل ًايلج رهظ دق هنأ نمو ةيسورلا فحصلا
 قحلملل فونيلموخوس هنابأ ام زواجتت ةيركسعلا ايسورلا تادادعتسا
 فونوزاس رذح مث . . . ديعب ىدم ىلا هيلوي 7< ءاسم ىف ىناملالا ىركسعلا
 'تادادعتسا نع ةبيصعلا ةنهارلا ةلاحلا ىف مجني دق ىذلا دحلا غلابلا رطخلا نم
 ش . قاطنلا ةعساولا ةيركسعلا امسورلا

 ىراباست نأ هلمأ بيخ هتكل كلذ دعب اسقلاريفس فونوزاس ليقتساو
 مث . .. « ةرشابملا تاثداحما ٠ نم نيموب ,زم هحرهقا دق ناك ام ىلع ًادر قلتي مل
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 درلاو نثاهلا ىوسفلا غالبلا نع ةمدقلا امهججح ناددري ئراياستو وه لعج.
 . ةيضرم ةجش ىلا الص نأ نود نكلو ةيدو ةثداه ةروص ىف ىفرصلا

 رصيقلا عم دعوم ىلع ناك ريزولا نآل ٠» فارصنالا ىف ىراباست نذأتساو

 .6.. فوه ريس ق

 لاحلا ىف فوهرعي ىلا هجوتي مل فونوزاس نا كلذ عم رهاظلا نأ ىلع

 رمآلا ىف برحلا ناكرا ةئيه.سيئر بطاخو الوا جوليلاب ىلا ثدحت دقف

 ىذلا أبنلا وهو اييرص ىلع برحلا اسفلا نالعا أبنل ًارظن ايسورلا ىف ةئبعتلاب
 .دكي الو لصو دق ناك

 اسنرف دييأت جوليلاب نالعإ
 نم فونوزاس ىبهتا ىتح ًادصق رظتنا هنإ لوقي ىذلا جوليلاب ىلتخا .

 امهنيب رادو كلذ دعب ايسورلا ةيجراخ ريزوب ءارفسلا نم هريغ عم هئيداحأ

 نورابلاف . ًانيبآفالتخا ىرخألا نع امهادحا فلتخت ناتياور هنع انيدل ثيدح

 نوكت ىلا ثيداحألا مأ ةدبز ءاسم لك ةقدب نودي نأ داتعا ىذلا جنليش

 : لوقي فونوزاسل ترج دق

 نم تاملعت ىلع ءانب ةيجراخلا ريزو ىسنرفلا ريفسلا غلبأ دقل ه

 ةجاحلا دنع كي راب مايقلل دادعتسالا 0 ان نأ را

 ةميظعلا ةيمهاألا نم هنيعب فرظلا اذه ىف نمل اذهف

 هنآل « هيلوي 7م موي ىف جنليش نهذ ىف هادع ام لكى لع ىطغ ثيحب ايسورلل
 اهبتكي ناك ىلا ةصالخلا الخ امف مويلا كلذ ىف هتركفم ىف هنودام لكن أك

 عجبت حيرصتلا اذه نأو حيرصتلا اذهب ىلدأ دق جوليلاب نوكو . تايقربلل

 ام هديؤي ةيسورلا ةئبعتلا ىلع ةقداصملاو تابثلا ىلع ديدج نم فونوزاس

 ىضاقلا هرارقب ىكسلوفزيا طيحب وهو فونوزاس نم ىلاتلا مويلا ىف ثدح



 دس الا سس

 .ىلع دازذإ 5-5 نم رفم ال برحلا نأ ضارتقاو حلستلاب ليجعتلاب
 1 . هلوق كلذ

 قع صلاخلا انتاشا نع ةسدرفلا ةعوكحلا تَرَخ تأ كوجرأ
 ا نأو هو ابساب ىسنرفلا ريفسلا هب ىل لدأ ىذلا حيرصتلا

 هل ةنهارلا فورظلا ىف حيرصتلا اذه نأف . اسنرف انتفيلح ةدعاسم ىلع

 . ال ةصاخ ةميف

 . فالتخالا لك ةفلتخم ةياورب هتاركذم ىف أي جوليلاب نأف كلذ عمو

 ىف كلذ نم الدب ببسي لب مالا يرصتلا اذه نع ةدحاو ةيلك ركذي ال وهف

 الاصتا هباحلاصتاو هيراكناوب بايغ ابكرت دالبل لثملك وه هتيمهأ نع مالكلا
  ةقيقد ةياكح اهنم رثك أ ةيئاور ابلعل ةياكح دعب كلذو « سأر الب ًاعطقتم
 رظنلاب هنأ معزي وهف . فونوزاس ءودهو سيلاتروب باصعأ بارطضا نع
 ًاريفس هرابتعاب كلذ ءارج نم هقتاع لع تيقلا ىلا ةميظعلا ةيلوئسملا ىلا
 ةيركسع تاءارجا ةيأ ذاختا ىف ًارذح نوكي نأ فونوزاس اجر دق اسنرفل
 ةئيه عم ةريبك ةبوعص دجب هنا هل لاق فونوزاس ناو « هرتلجنا دي.أت دعبت دق
 لكلوبقب دعي نأ ىلع ذدنع هلمح  جوليلاب  هناو ةيسورلا برحلا ناكرأ
 ٠ هل نذأي نأو , مالسلا ىلع ةظفاحملل هرتلجناو اسنرف اهترت ىلا تاءارجألا
 نوكي نأ ًادج هيف كوكشملا نف كلذ عمو . سيراب ىلا اذه هدعو قاربإ ىف
 هنالل هب في ل وهف هاطعأ ناكاذاو اذبك دعو ءاطعإ ىف بغر دق فونوزاس

 ريتحي نأ بعصي ام وهو ةيئرجلا ةئبعتلا ىلع لقآللا ىلع قداص ام ناعرس
 ةياور نأ وه لمتحماف . مالسلا ىلع ةظفاحبلل هرتلجناو اسنرف هتأترا ءارجا

 جوايلاب نأو ؛ ةحيحصلا ىه فونوزاس عم جوليلاب ثيدحل جنليش نورابلا
 . نانعلا برحلا لبق امف هلايخل ًاقلطم حجارلا ىف ناك

 ةقلعتملا قئاثولا لماك نويسنرفلا رشني نأ ىلا ءدكؤم ريغ لازي الو
 فونوزاسل ايسورلاو اسنرف نماضت هنالعاب جوليلاب ناك اذا ام : ةرتفلأ هذه
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 لوقي ناك وأ جنليش لوقي اي هتموكح نم تاملعتل آقاقو ٠ ةقيقح لمعي ناك
 نوكي دقو . هلقي ملام أطخ هيلا ابسن فونوزاسو جنليش نأوأ ةقيقحلا ريغ

 هيلوي ىف ىتايفيف هيلا اهلسرأ ىلا ةبقربلاو قفتي هنأ ىأر ام وه اذه هحيرصت
 ردت ىهو ء اسنرف نأ فونوزاس ويسسلل لوقت نأ كوجرأ ه : هل لاق ذإ
 ابق مانلا امه مهافت ديك أت ىلع ناتلودلا اهقلعت ىلا ةميظعاا ةيمهألا ايسورلاك
 اسنرف نا « عازبلا ل ىعسم ىأ لامهإ مدع ىلعو . ىرخآلا لودلاب قلعتي.

 ةموكمحلا لمع ماعلا مالسلا ةحاصم ىف دبيأتلا لك ديؤت نآل ةدعتسم هذه
 ىتلا تاديك أتلاو ًاقفتم ناك جوليلاب يرصت نأف لك ىلعو « . ةيروطاربمألا
 ايسورلل هترايز رثأ ىلع عوبسأب كلذ لبق هسفن هيراكناوي سيئرلا اهاطعأ

 : لوقي ذإ هيلوي 707 ىف سيراب نم اهب ثعب ىتلا يكسو فزيا ةبقربو قفتي انك
 مهفلا اذه ةلاحلا هؤالمزو ةباينلاب ةيجراخلا ريزو مهفي  نرأ ىنفهدأ دقل

 .ىث ىندأ بنجت عم ةرزاؤم متأ انترزاؤمب ىضاقلا جرارق نوكي نأو . ماتلا

 اذه ممرارق نوكي نا لوقأ ءانعم نوقفتم ريغ مهنأ ىف هابتشالا ريثر نأن كمي

 ©« . ءودحلاو تاشلا اذه

 ابيرص ىلع ب رحلا اسما نالعإ ابن
 برحلا تنلعأ اسفلانأب هيلوي 78 موي رهظ دعب ايسورلا ىلا ءابناألا تلصو

 نوكت اذبو جوليلاب ثداك فونوزاسو تلصو نوكت دقو . ايبرص ىلع
 ءىث ىلع فونوزاس ناكاذاو . اسنرف ديبأت ريخآلا نالعا ىف ببسلا ضعب

 اسفلا وزغت نأ ىثخ هلعجو أبنا اذه هيلع ىضق دقف كاذنيح لؤافتلا نع

 اهرهاظت اسعلا ءارو نم ايناملا نأب ديازتملا داقتعالا هيدل دك أو الجاع ابرص
 ىلع ةممصم ايسورلا نأ آيلج حضوأ اذا الا , اهترصانم ىف ةيضام اهناو
 دق تقولا نأ ىلا كلذ نم ىهتا دقو . ايبرص ىمحت امك ةوقلاب اسْملا ديدهت

 ىف « ًايئدبم » هيلع قداص دق ناكام وهو « ةيئرجلا ةئبعتلاب ىمأي نآل ناح
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 نالعإ ىلا رظنلاب هنا ةسروأآلا مصاوعلا فلتخم ىف نلعأ اذلو . هلوي م٠
 نود اسقلا ريفس عم ةرشابملا ىتاثداحم تتاب دق هابيرص ىلع برحلا اسملا

 « ةرهاظ ةدئاف

 اللب اغراب 5 تاثداحما ٠ نع لدع دقل ىرخأ ةرابعبو

 هب معي مل ىذلا ضفرلا وهو تاعاس ةدعب تابلا اسفلا ضفر قلتي نأ لبق
 تام وكحلا اوغلبي نأ جراخلا ىف هءارفس فلك كل ذك . ىلاتلا مويلا رهظ دعب الا

 ىف مأت نأ اييرص ىلع برحلا اسفلا نالعال ةجيتن تررق دق ايسورلا نأ
 اسدوأ ىهو ةعبرألا ةيبونجلا ةيركسعلا ملاقألا ىف ةيئزجلا ةئبعتلاب ىلاتلا م ويلا
 اهودحت ال ايسورلا نأ » كلذ ىلا فاضأ هنكل . نازقو وكسومو فييكو

 .« اينأملأ لايح ةيناودع ةين ةبأ

 نفود ىف كلل: ىوررعل واللا 23 تار دهن نا تلو

 هتناك ىلا طغضلا لئاسو ذفني نآلا هنا ابروأ سفن نم عمي نأ ىف بغر

 نأو تارم ةدع لودلل تنييأو هيلوي ٠0 ىف وليس ونسارك ىف تررقت دق

 .سيلاتروب ىأر نمو . ايرص ىلع برحلا اسملا نالعإ وه كلذ ىف ببسلا
 نأ مع ام دنع هيلوي ؟م ىف الا ثدحي مله فونوزاس فقوم ريغت نأ اضيأ
 .برحلا نالعإ نع اسفل عنم ىف فكي مل ايسورلا هتفقو ىذلا ددبملا فقوملا
 هلوأ مجري فونوزاس روعش لدبت نأ وه هيف بير ال ىذلاو . ايبرص ىلع
 « . انيف ةرازو ابتطخ يتلا ةوطخلا كلت ىلا

 ةئبعتلاب ىضاقلا هرارق ذختاو ءارفسلا ىلا فونوزاس ثدحت نأ دعب

 اسفلا نالعإ أبن رصيقلا ىلا عفدو فوهرتي ىلا هجوت لاح ةيأ ىلع ةيئزجلا
 ىأر ذمح دق ناك اذا ام اديك أ سيلو . ةماعلا ةلاحلا ىف هاريامو برحلا
 لازي ال ناك هنأ وأ ةماعلا ةّئبعتلل ناح دق تقولا نأ وهو شتفيكشونايأ

 تيثيام انيدل سيل هناف . ةيئرجلا ةئبعتلاب ةيضاقلا ةقياسلا هتطقع رصيقلل حصني
 ةجدتنلا ناف ةيلظم ةروص ةلا لا روص هنأ نظلا ركأو . رصيقلل هلاق ام



 ةهب ثعب ىتأا ةقربلا كلت تناك هترايز ىلع تبترت ىلا ةديحولا ةحضاولا
 ىلا ىهو اهسفن ةليللا كلت نم ةرخأتم ةعاس ىف روطاربمالا ىلا رصيقلا
 .ىذلا طخسلا نأو , ةفيعض ةلود لع تنلعأ دق ةثيند ابرح نا» : ايف لوقي
 لفشل: رشي ير قاعسأ, انتا قارن نثيزئاهدابا ايسوزلا نطاخأ
 «...برحلا ىلا ىدؤتت ةفرطتم تاءارجا ذاختا ىلا رطضاف ىعم مدختتسي ىذلا
 .ءامعزلا نم ايتآ ناك همهدي نأ ىشخم رصيقلا ناك ىذلا « طغضلا » لهف

 ؟ هسفن فونوزاس نم امبر وأ هتيشاح نم وا مهدحو نييركسعلا

 ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلاب رصيقلا ,.اضر

 .مهتعنو ةيئزجلا ةئبعتلا نع نييركسعلا ءامعزلاو ىكسلروربود ءارآ نا

 .شيتفتلا موعت ناك دف . فوليناد لارتجلا ةدوع اهتوق دق ةلاهج ابنأب اهابإ

 هيلوي 55 ىف غروبسرطب ناس ىلا ةعرسلا حاتج ىلع ىعدتسا مث زاقوقلا ىف
 نم الدب ةماعلا ةئبعتلاب رماألا ردصيل هذوفن لك نآلا مدختسي ذخأف

 ,ىلا ةيسايسلاو ةينفلا بعاصملا عيمج هتاركذم ىف دروأ دقو . ةيئزجلا ةئبعتلا

 اهدروأ ىلا ةروصلاك ةعنقم ةضيفتسم ةروص ىف ةيئزجلا ةئبعتلا لع بترتت .

 ىساروربود اه

 ,سلجم دقع ىلع رصي فولذاد تلعج اهريغو ةينفلا بابسآلا هذهف

 ىتلا ةيئزجلا ةئبعتلا ةطخ دض ةبجوملا ججحلاو ءارألا هيف تحب ىركسع
 رهظ دعب دقعنا سلجملا اذه نأ مججارلاو . هيلوي مهو 4 ىلا اهخيرات عجري

 هفولينادو كلروربودو شتفيكشونايأ هرضحو هئاسم ىف وأ هيلوي 8

 .سلجا اذه ءارجنم ناك دقو . ةيركسعلا تاليبشتلا ةحلصم سيئر نيزنورو

 رصيقلا عانقال لذبي نأ بجي دوبجم لك نأب شتفيكشونايأ عنتقا نأ
 ءىطبت الأ ىغبني هنا فونوزاس نم عمس املو . ةماعلا ةئبعتلا ىلع ةقداصملاب

 ةيئزجلا ةئبعتلاب امهدحأ نبي روطاربمأ نيموسرم دعأ تأطبأ ام رثك ! ةثيعتلا
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 كاسمتسالا لِع رصيقلا رصأ اذإ لوألا لمعتسي نأ ىلع ةماعلا ةئبعتلاب رخآلاو

 دقو . نكمأ نا اهيلع لوصحلل لمعيف ىتاثلا ىلع هتقفاوم امأ ه هيلوي مو ةطخم

 حابص ىف فوهرتس ىلا نيرمآلا اعورشم هتظفاح ىفو شتفيكشونايا بهذ.
 ةئبعتلاب ىضاقلا رمالا ىلع ديك أتلاب رصيقلا عيقوت ىلع لصحو هيلوي 9
 ةئبعتلا رارق ىلع ًاضيا لصح هنا مججارلاو ؛ رهظي 5 ءانع ريك نود ةماعلا

 . . . ةيسايسلا ةلاحلا لع نسحتلا نم ءىث أرط اذا ذفني نا ىلع ةيئرجلا#

 ةماعلاةئبعتلاب ىضاقلا رمآلا هببج ىفو فوهرسب نم شتفيكشونايا داعو
 هنامربخاو , ىتاملالا ىركسعلا قحلملاجنلجيا ىعدتسافرصيقلانم هيلع ًاعقوم

 فونيلموخوسهحرش امك امامك قاب ءىش لك نكل رصيقلا دنع نم هتعاسل تأ
 " دجلا ىف ةهانتم ةيفك هفرشب ىل مسقا دقو » جنلجيا لاق . نيموي نع

 مقت مل ربظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا : ةظحللا كلت ىلا هناب ًايباتك اديك أت ىل مدقو

 عيطتسيال وهو لاق .دحاو ناصح عمجي وا لجر عدي مل ىأ ناكم ىأ ىف ةئبعت

 نآلا لازي ال هتلالج نأ لبع ةرابع دكوأبىنتتمطي هنكل لبقتسملا نمضي نأ
 لاق « .اندودحل ةهجاوملا نيدايملا لع ةتبعتلا ف بغار ريغ لبق نم ناك

 ةصاخلا ةريثكلا ريراقتلا ىلا رظنلاب سلا هيلع لكشأ ناببلا اذه نكل
 . ايناملآل نياباقملا انلفو ابق وصراف ىميلقا ىطابتحا هتلمج ىفو ىطاتشحالا ةوعدب

 ةلأسملا نأو أطخ ريراقتلاهذه نأ طباضك هفرشب مسقي هنأب شتفيكشوناي ادرف»

 نأ ىلا جنلجيا رطضا دقو « . انبهو انه بذاكلا جاعزنالا نم ًائيش ودعت ال
 هعسي ال داكي خرؤملاو . هليلضت لواح شتفيكشونايا نأ كلذ نم صلختسي

 نا هلوقب قدصلا ةيفرح مزتلي شتفيكشونايا انيي هنأف . حلا اذه ريغ
 هبيجب نأ فرعي ناك دقف « ةيناملآلا ةبجلا ىلع ةئبعتلا ف بغري مل رصيقلا

 ىلع هلوصح درجمب هذيفنت ىف عرشيس هناو عونلا اذه نم ةئبعتب رصيقلا رمأ
 ... مهعقوت نم دب ال نيذلا نيرخآلا ةثالثلا ءارزولا تاعبقوت

 « ةَأْج ةماعلا ةئبعتلاب ىضاقلا رارقلا ريغ ام ةظحل رخآ ىف ثدح دقو



 ىرجي ناكام ىلا ةظل فرطلا عجرن نأ بجي كلذ حضون نأ لبق هنكل

 ىسلروريودو فوهرتي ىف شتفيكشونايإ ناك امني ءارفسلاو فون وزاسنيب
 . ةماعلا ةئبعتلا رمآل ةمزاللا تاعقوتلا حمجي

 سيلاتروب راز هيلوي 74 موي حابص نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىلاوح

 احيرصت تددج دق اسْعلا نأ وهو ,ابيط اغيليت ه هيلا لمحيل فونوزاس

 دهاجت ايناملأ نأو ةيبرصلا ىضارآلا نم ءىبث ىلع ءاليتسالا ىونت ال اهنأب
 ىذلا ضرغلابقلعتي اهف امئاضراو ةحنرصةثحابمايسورلا ةثحابم ىلع اهلمح ىف
 نكل . هيلا بهذت ىذلا ىدملاو ايرص عم ابكلسم ءارو نم هيلا ىعست

 تائداحناب ٠ ىضاقلا هحارتقا ىلع ًادر قلتي مل مادام هنا هلوقب در فونوزاس

 تاب دق اسمنلا قدصف ابرص ىلع برحلا تنلعأ اسمنلا تماد امو « ةرشاملا

 ىلع ةئئاكلا ةيركسعلا ملاقألا ةئبعت ايسورلا تررق دقف اذلو كوكشلل ةضرع
 . برحلا ىنعي ال اذهو « مويلا اذه سفن ىفرمآلا ردصيسو ةيوسقعلا دودملا

 زاتجب نأ لبق بير الب عيباسأ حالسلا تحت لظيس ىسورلا شيجلا نأف »
 ناكرأ تائيه نأ نم مجني ىذلا رطخلا ىلا سيلاتروب راشأف « . دودحلا

 . ةلباقم تاءارجا ذاختا ىف حلت دق ايسورلل ةرواجملا لودلا برح

 نأي«نملا وو: رمشأ نوح ف واس نك نأ ىوورخلا قف نيلو

 ىف صلخم ريغ اهدحو اسفلا دض ةيئزجلا ةئبعتلاب رمأت نأ كمشو ىلع ايسورلا
 رصيقلا عنقأ دق شتفيكش ونايإ ناكاذا ام دعب فرع دق نكي ل هنألل هلوق

 ثداح نأ ةعاس ءادغلا دعب هنكل . ءاوسلا ىلع ةئرجلاو ةماعلا ةئبعتلا ءاضمأب

 مهفأ نيح ةحارصلا لك ًاحرص ناك هنا هنع لاقي نأ بعصي اطير بلا ريفسلا

 ردصي ال نأ ررقت“» هناو « مويلا ىضمأ دق ةيئزجلا ةئبعتلا رمأ » نا ناناكوي

 وهف ...« ةوقب اهب ىصوت ةيركسعلا تاطلسلا تناك ىتلا ةماعلا ةئبعتلاب رمأ

 ال ةيركسعلا ةيسورلا تارارقلا نع هنيعم ةركف ناناكوب ىطعأ دق لك لع



 ةيئجلا ةتبعتلاب .صاخلا هغيلبت نرق كلذلو هفطع دقفو ماعلا ىناطيربلا ىأرلا
 لجعتست ..رل ايسورلا نأو ربك أ وأ اعوبسأ قرغتستس ةئبعتلا نإ هلوقب
 هرتلجنا عيطتست نأ ىف هلمأ نع برعأ مث الجاع دودحلا اهزايتجاب برحلا

 . ضر ىبلس ل> ىلا ءادتهالا ءانثالا كلت ىف
 ناكو قوخأ ةره مويلا كلذ رصع ف فونوزاس سيلاتروب لباق دقو

 ىمورلا ريفسلا نم هاقلت ىذلا أبتلا هيلع صقيل هبلط ىف لسرأ دق فونوزاس
 ضقرلاب » « ةرشابم تائداحم » نم هبلط ام ىلع در دق دلوتشرب نأب انيف ىف
 ةدوعلا ىف «ةشق لكب قلعت » ناكىذلا فونوزاس بغر دقق اذلو . « تأبلا

 كلذ عم سيلاتروب هل لاق دقو . ءارفسلا رمتؤب صاخلا ىارغ حرتقم ىلا
 رمأ نأب رعشي نأ الا هعسي اله هنكل اذه ىف هتموكح ىأر فرعي ال هنا

 ركني ملو : .. ةريبك ةطلغ « عوقولا ةعيشو ةقيقح تناك اذإ « ةيسورلا ةئبعتلا
 ايسورلا تمغرأ ىتلا ىه اسقلا نا لاق هنكل ةئبعتلا عوقو برق فونوزاس

 « . برحلا اهانعم سيل ةئبعتلاف كلذ عمو . ءارجالا اذه ذاختا ىلع

 ءوس ليزيل » ءاج ىذلا ىوسعلا ريفسلا كلذ دعب فونوزاس لصتساو
 ثحبلا ابق ضفري ىتلا دلوتشرب ةبقرب ذئتعاس قلت ناك دقف « حضاو مهف
 ىرحت نأ هركت اسفلا نأ غلبي نأ هيلع ناكف ىتاهلا ىوسقلا غالبلا صن ىف
 ىلع ثدحتلل دادعتسالا مام ىلع ابنكل عوضوملا اذه ىف ةرشابم تائداحم

 اهودحت ال اسملا نإلوقينأو «ةيسورلا ةيوسفلا تاقالعلانأش ىف عسوأةدعاق

 نأ ىونت الو ًاضرأ بلطت ال اهناو ةيسورلا ملاصملاب ساسملا ىف ةبغر ةيأ
 . اييرص ةدايسل شضرعنت

 نم ًائيش ذخأت ال دق اسعلا تناك :راو هنإ هلوقب فونوزاس در دقو

 ىف اهضيفختب ابيرص ةدايس ىلع ىدتعت اذه عم اهنا الا ةيرصلا ىضارآلا
 نزاوتلا بلي نأ قيلخ اذهو . ةعبات ةلود ةباثمب ابلعجو اهنأش نم عقاولا
 ةليوط ةمئقانم تلتو . كلذل ًاعبت ةيسورلا ملاصملاب رضيو ناقلبلا ىف ىلودلا
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 ًاموسره ناز:+ قوتوزاس لاو اريخأو . ةغرفم ةدفلح ىف ىودج نع لع

 ىل دكؤي نأ عيطتسي هنكل مويلا ىضميسب ام اعوت عساو قاطن ىف ةئبعتلاب
 طقف فقتس ىهف مهدونج انمجابت نأ نوديري ال مهنا ةيمسر ةفص مظعأب
 اذا ناقلبلا ف ايسورلا لاصم _.رع عافدلل دادعتسالا مدق ىلع اهحالسب

 ل ل رطخلل تضرعت

 ( . ليبقلا اذه نم

 ةيركمملا تاطاسلا لعرمألا اذه ةيلوئسم ءاقلإ ىف دهتجب ا

 ايسورلا نأ عمس هنا ىراباست ركذ ام هنأف هريرقتىف ىراباستل وقي اك اهدحو

 فونوزاس هل دك أ ايرص دض قلايف ةيناعل اسفلا ةئبعت نم جاعزنالا اهالوت

 الو قين رصيقلا لب جاعزنالا اذه رهظأ ىذلا وه اذه لهجي وهو نكي ملهنا د

 ىراباستنابأ ذئدنعو «. برحلا ناكرأ ةئيه سيئر نم هاقلت ام ىلع ءانب كلذو
 اسلا ةئبعت نأ اورب نأ ىثبني ناك ةيركسعلا نوئشلا ىف لافطأللا .ىّبح هنا »

 دح عضو بوجو لبع ثح م .ايسورلا ددهت نأ نكمي ال بونجللا بوص ا

 . مالسلا ىلع ةظفاحملا نم دب ال ناكاذا ةيركسعلا تاطلسلا لامعأل عيرس

 ءابناألا نم هاقلتت ام ىلع ءانب اهسفنب روماللا ىلوتب ددهت تاطلسلا كلت نأ كلذ

 لوقي نأ هعسي هنا ةلالد تاذ ةروص ىف فونوزاس ىدبأ دقو « . ةيذاكلا

 اذه عف وه امأ . موي لكهتلالج ىري هنأل برحلا ناكرأ ةئيه سيئرل كلذ

 مع ذتدنعو «داتعملاكءاثالثلا موي الا رصيقلا ةلباقمل بهذي مل رضاحلا فرظلا

 « . هيلع نويركسعلا هب حلي ام هتلالج نم ةرم لوآل

 ةروصلا هذب.ىأرلا لدابتتنولوغشم نحت انييو » : لوقي ىراب است ىضمو
 ًاصخش لاخ ليانقلاب دارغلب انيرض اننأ نوفيلتلاب فونوزاس قلت ةصاخلا

 نآلا لاق مث قطنلا عم فانتي ًاضيف اهب ضيفي ةقباسلا هججح ىلا داعو رخآ
 تقولا بسك الإ تاضوافملاب نوغبت ال متنأف » ًاتع ناكر صيقلا نأ ىأر دق

 ةمتاللاب ىحني يضم مث « ! ءالزع ةنيدم ىلع ليانقلا نوقلطتف نوقلطنت كنكل
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 .فارصنالا ىف ىراباست نذأتساذئدنعو . الاعفنا نوكي ام دشأ وهو اسغلا ىلع

 .ديدشلا هلاعفنا لبع لازيال فونوزاس ناك انيب ليلعب ةلباقملا هذه بقعو

 .ذفنيل ةيسورلا ةجراخلا ةرازو ىلا ةغباسلاو ةسداسلا نيب سيلاتر وب ءاج

 .ىلا تاءاشالا هتيزأ دق ناك ناهتيب نأف . نيلرب نم هتعاسل اهاقلت تاملعت

 نارقذإ تح قاظللا ةييئاو ةركش تادادصلا نكح ايوا ذأ ضحار

 ىلا قربأف  ليلقب كلذ دعب الإ هب معي مل ىذلا ةيئزجلا ةيسورلا ةثبعتلا
 ىف ايسورلا ىضم نأ ىلا فطلب فونوزاس ويسملا رظن تفلا ١ نأب سيلاتروب
 نأ ردني ةلاحلا هذه ىفو ةتبعتلا ىلا انرطضي كلذ نم دعبأ ىلا ةئعتلا تاءارجإ

 ش «. ةيروآلا برحلا عنمت
 اذه تإ » : فونوزاس ىلا كلذب هئاضفا نيح سيلاتروب لاق دقو

 اذه قلت فونوزاس نكل « طق ىدو ىأر وه امناو ديدبتلا ىلع ىوطنيال

 كلذ عمو . رصيقلا ىلا هغلبيس هنا لاقو « ديدش لاعفتا ةلاح ىف وهو ه نايبلا

 ملنآلا » : الئاق ةدحن درو ديدهت هنأب رهظي امف غيلبتلا فونوزاس رسف دقق

 نم سيلاتروب بثوف « . اسعلا دانعل قيقحلا ببسلا ىف كش ىنرماخي دعي
 . ءافج ىلع نانثالا قرتفاو ًاجتحم هدعقم

 ٠ سيلاتروب غيلبت نم هاقلتام ًاننوفيلت رثآلا ىلع رصيقلا فونوزاس غلبأو

 شتفيكشونايا عم ةماعلا ةئبعتلا ةلأسم لاحلا ىف ثحبي نأ رصيقلا هفلكف

 ىلع كركشأ » : لوقي قربلاب روطاربمآلا ىلا وه ثعب امني فونياموخوسو
 كريفس ابغلب ىلا ةيمسرلا ةلاسرلا امأ . دولاو ةملاسملا ىلع ةيوطنملا كتبقر

 حضوتنأ كوجرأ ( كتبقرب ةجهل نع ) ًادج فاتخت ةجببلب تلقت دقف ىريزول
 ةيوسفلا ةلكشملا لاحت نأ باوصلا نم نوكل هنأو اذه . رفاتتلا اذه ىل

 ش « كتقادصو كتمكحن قثاو ىناو . ىاهال رمتوم ىلع ةيبرصلا

 لك ىلع ايضاق سيلاتروب راذنا هولتي ليانقلاب دارغلب برضأبن ءاج دقل
 ثحبلا ءانثأ قفاو دقو .الجاع ةماعلا ةئرعتلا ةرورض ىف فونوزاسىدل كش



 بح "ال4

 .فتحبصأ ايناملأ عم برحلات مادام هنأ لع شتفيكشونايإ نيدو هنييراد ىذلا
 .كلذ نم رثك أ ةماعلا ةثبعتلا لجأت أطخلا نم ننوكيل هنأف اهنم رفم الحجارلا

 رارقلا اذه غلبأ دقو . ةيئرجلا ةئبعتلاب سمآلاب حاجنب اهذيفنتل ضرعتلا وأ

 .لبوقو « كلذإ ةقباطملا تاءارجالا ذاختاب نذأ ىذلا رصيقلا ىلا ًانوفيلت»

 .ناك امب ةللم تناك ىلا ةليلقلا ةئفلا نم ١» جنليش نورابلا لوق ىلع ًاضيأ

 « . سمحتلاب ىرحجب

 ةمزاللا ثالثا تاءاضمالا عمج دق ىكسلروربود ناك ءانثألا كلت ىف

 اونو ناس هسيوب ةماقلا ةكقلا مآ هعاذأل تافاذتلللا تضل :نفذو

 ىلا ةراشالا دعب | اهنف ءاج . . . ةيقرب ندنلو سيراب ىف ايسورلا ىريفس ىلا

 امتابغر ىلا ايناملأ ةباجإ عيطتسن ال انمد ام اننإ » [ اسْولا فقومو ايناملأ راذنا

 .ىف اهنم رفم ال برحلا نأ ىرن نأو انتاحلستي لجعن نأ الإ انمامأ سيلف

 ...« . حجارلا

 .ىف ببسلا وه سيلاتروب راذنا ال نييسورلا نييركسعلا طغض ناكدقلو
 . هيأر رصيقلا ريغ كاذ ذإو « ةماعلا ةئبعتلا رمأ ةعاذأ ىف بلاغلا

 ةماعلا ةئبعتلا رمال رصنقلا ءاغلإ

 :ةيقرب فوهرتيي ىف ىناثلا الوقين ىقلت نيعبرألا ةققدلاو ةعساتلا ةعاسلا ىف

 دوعو » نأ ىلع ةيقربلا هذه ىفرصي ىااثلا مويلغ ناكو . روطاربمآلا نم ةيناث

 :ةجهللاب رصيقلا رذنأ دقو . اتا اهلع دمتعي ال قرولا ىلع ةربحلا . ايرص

 : لاقف رصيقلا عم ةعجان ةليسو ىضاملا ف تناك ام اط ىتلا ةرثؤملا

 .ءازأب جرفتملا فقوم فقت نأ ايسورلل ناكمالا لك نكمملا نم هنا

 .ىلا امتدهش برح عشبأ ىلا ابروأ رجت نأ نود ىرصلا ىوسفلا عازنلا
 .هيف بوغرمو نكمم انيفو كتموكح نيب رشايلا مأفتلا نأ نظأو . نآلا
 ..نأ مولعملا نمو ؛ هيلع عيجشتلا ىف ةداج كيلا تقربأ 5 ىتموكحو
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 لجعتس ةددهم اسفلا اهارتو ايسورلا اهذختت ىلا ةيركسعلا تاءارجالا

 نأتلبق اموهو . طيسوك ىزكرم جرحتو ءاهنجت ىف انالك ب غري ؛ ةبكب
 . ةنوعملاو ةقادصلا ىنتدشان ذإ دعب حايتراب هنوك أ

 ىف ةجهلا هذه ريئأت ًاحصح ًاريدقت ردقي ناكر وطارممأألا نأ رهاظلاو

 ذخأ لاخلا ىف رظنلا ماعنا دعب رصيقلا نآل « رثأتلا عيرسلا فيعضلا « ىكين
 نمو لاخلا ىف ررق اذكهو ةماعلا ةئبعتلا موسرم هئاضماب أطخأ هنأ ىف ركفي

 ىه ىلا ةيئزجلا ةئبعتلا اهب لدبتسي نأو ةماعلا ةئبعتلا رمأ ىغلي نأ هسفن ءاقلت
 ش . ًارطخ لقأ رهاظلا ىف

 نيب ةيئالث ةينوفيلت ةثداحم ترادو شتفيكشونابا رصيقلا بلط كلذل

 فنرالجرلا اهئانثأ ىف لواح شتفيكيشوناياو فونيلموخوسو رصيقلا
 حاجن نمضي ام سيل هنأو ةعيظف ةطلغ بكتري هنأب رصيقلا عانقا نايركسعلا
 رفمال نأ اسْملاو ايناملأ كلسم نم حضاو هنأو ءانيف ىدل روطاربمالا طسوت
 اسورلا قبسل ةصرف ودعلل حيتي ةماعلا ةئبعتلا فقو نأو , ةماعلا برحلا نم.

 هسفن شتفيكشونايا دجوو آتباث ةرملا هذهل لظ رصيقلا نكل . ةئبعتلا ىف
 ناك ثيح تافارغلتلا ةحلصم نم كسل روربود ءاعدتسا ىلا هسأي ىف ًارطضم.

 . »و ةليل فصتتم ىف اهنم الدب عيذأف . ةماعلا ةئبعتلا رمأ عيذي نأ كشو ىلع

 . ةيئزجلا ةئبعتلا رمأ هيلوي
 لالحإو هيأرلرصيقلا رييغترثآلا لع فونوزاس شتفيكيشونايا غلبأ دقلو

 هيريتركس دحأ ثعب دق فونوزاس ناكو . ةماعلا ةئبعتلا لح ةيئزجلا ةئبعتلا |

 هذه سفن ىف رماوألا رادصإ ررقت هنأ هغلبي جوليلاب ىلا ىليساب ورسملا وهو

 لع هنأ جوليلاب لوقيو . ةماعلا ةبعتلاب ًارس أدبي نأ ىلع ةيئرجلا ةثبعتلاب ةليللا
 ؟ ةيئرجلا ةئبعتلاب ءافتكالا ةنهارلاةظحللا ىف انكمت سيلأ :لاق هناو ريخلا اذهم
 اهسرد نم ايلعلا ةيركسعلا انتاطلس نآلا تغرف دق ةلأسملاف . ال ١ ليساب لاق
 ْش و امان اسوق:
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 ربخلا اذهب هتموكح جوليلاب رعشي .نرأ ريخ هنا ذئدعب قيساب ىأتراو
 ةيجراخلا ةرازو قيرط نع ةيسورلا ةرفشلاب لسرت ةيقرس أ ادعي ىردلا
 ةيسنرفلاةرفشلل ناملآلا لح ناكمإ نم ىدافتي ّىح ىكسلوفزيا ىلا ةيسورلا
 ةيقربلا عضوت نأ لبق هنكل ىأرلا اذه جوليلاب ل اقف . ةسنرف ةيقرب ىف

 جوايلاب طحي ل اذكهو . هيأرل رصيقلا رييغت ريخ ليسابو وه قلت ةرفشلاب
 ىلع ايسورلا تناك ىذلاو ةماعلا ةئبعتلاب صاخلا ريطخلا رارقلاب هتموكح

 نم ىنآلا راذنالا ةياكح د داعا هنأ وه هلعف ام لوو . هب رمأت نأ كشو ْ

 لاخلا ىف ةيسورلا ةموكحلا تلمح ه» اهب غلب ىتلا ةجبللا نا لاقو سيلاتروب

 « .رجماو اسفلا دض اهبيجوت ىوني ًاقليف رشع ةثالث ةئبعتب رمآلا ىلع

 سيئاتروب عم ليوط ثيدح ليللا فصتنم دعب ف ونوزاسل ىرج دقو
 نم حضوأ ةروصب ايناملأو ايسورلا رظن ىتهجو نيب فالخلا هلالخ ىف ددجب
 نم طقستل اسْفلا لع طغضت نأ ايناملأ نم فونوزاس بلط دفف . لبق ىذ
 ايسورلا حلاصم نا الئاق ايي رص ةدايس كبت ىلا بلاطملا ىثابنلا اهغالب
 اسمنلل ةعباتلا ةلودلا ةبترم ىلإ برص ضفخت نأب ممست نأ نكمي ال ةيوبحلا
 . اهتدايس قوقح كبتنت ىتلا بلاطملا اهلوبقب « ىرخأ ىراخم حبصت هنأو
 ةدعتسم اهنأب اسقلا جيرصت ايسورلا ىضرت نأ هتيحان نم سيلاتروب بلطو
 هون دقو . رخآلل نعذي نأ امهالكلبقي ملف ٠ .ايرص ىضارأ ةمالس مارتحال
 دق نآلا ةلاخلا نأو ءانيف لع طغضلا ىف ًاديعب تبهذ كا
 ةئيعتلاب مالا ايسورلا ريرقت ءارج نم ريثكب لبق ىذ نم ًادقعت رثكأ تن

 مة

 ةميرصلا ةدايسلا ةلأسم لع فونوزاس رارصا ذختا دقو. ايرص ىضارأ ىف

 عضي نأ ًاريخأ سيلان روب هاجر ام دنع هيلوي ٠" موي رهظ لبق دشأ ًارهظم
 منع امأ لقآلا ىلع كلانه نوكيو ايسورلا ىضرت ةيباتك ةغيص

 : ةيتآلا « ةغيصلا هفونوزاس بتكف اقوم



 -_ ممن

 ةغيص تذختا دق ةيرصلا ةيوسفلا ةلأسملا نأب اسفلا تيل اذإ
 ىتاهنلا اهغالب نم دعبتست نآأل ة ةدعتسم اهنا تنلعأف ابروأ مهن < ىلا ةلأسملا

 فقوي كهعت اسعلا ناذ ةيبرصلا ةداسلا 0 ىلا طقتلا

 . ةبركسعلا امتادادعتسا

 فونوزاس بناج نم لهاست ىأ ىلع كلذ عم لدت مل « ةغيصلا , هذه

 . الجاع ايرمحدض ةذختملا هب وسعلا تاءارجالا فقو بلطت ملامنو " الإ مهللا

 ىأر اقافو تلدع نأ دعي ىتح اسفلا اهلع قفاوت نأ رظنني نكي مل هنأ اك

 لودلا لخدت ىلعو دارغلبل اسقلا لالتحا لع صنت امك ىارغ دراودا ريسلا

 ءىش احل ىجرب ناك ةلدعملا ةغيصلا الو ةيلصألا ةغيصلا ال هنكل . ىمظعلا

 طغض نم ةئشانلا ثداوحلا ىرحب اهحستك | دقق . ةيدج ةفصب حاجنلا نم

 ناك تاعاس عضيي هتغيص فونوزاس عضو نأ نيستا ةضاعو نوزكيلا

 . ةماعلا هئبعتلا ىلع ايئاهن قفاوو.هيار ريغ دق رصيقلا

 ةماعلا ةيسو ل ةدتلا ضالا

 ريزوو ةيسورلا برحلا ناكرأ ةئيه سيئر ايلوت دق سأيلاو رعذلا ناكدقل
 امهنكل .هيلوي 59 ليلف ةماعلا ةئبعتلا رمأءاغلا اع رصيقلا امبمغرأ نأ املةبرحلا

 ديدجنم ةقفاوملاو ىرخأ ةرم هيأر ريبغت ىلع هالمحب ىّتح اءدبب الأ ىلع امص

 عم اثحاش هملوي .٠# ىف. هنع ىنغ ال امم اهناربتعي اناك ىّتلا ةماعلا ةئبعتلا لع

 نوفيلتلا ىلإ رصيقلا ابلطف . قافتالا لك امهعم ًاقفتم هايفلأف فونوزاس
 حامسلابو قباسلا مويلا ىف هذختا ىذلا هرارق ىلا عوجرلاب هعانقا ىف ادهتجاو

 ىف ًاريخأ نلعأ مث مزع ىف الوأ امهلط رصيقلا ضفرف . ةماعلا ةئبعتلاب دبلاب

 عطتسي لف ةعامسلاب اكسمم نئتفكشونابأ ناكو . كيدحلا عطقيس هنأ زاجيا

 نأب تا رصيقلا اجرو أضيأ امهعم فونوزاس نأب هربخ نأ الإ
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 اجرف . ىغصي نأب اهدعب رصيقلا ىضر تمص ةرتق كلذ التو . ةيلكهل لوقي

 لمتحي ال ًائيش هيلا عفريل لالا ىف هتلباقمب هل نذأي أ هتلالج فونوزاس

 قءابأب ىرتاأ# :يصيقلا هلأس تيمصلا ايفةاي ىرخأ ةهريادعو ءريخأتلا

 نم كلمأ ال ىتأل ةثلاثلا ةعاسلا ف فيشيتات عم دحاو تقو ىف كلبقتسا نأ

 لصيس هنا لاقو رصيقلا فونوزاس ركشف « . ةدحاو غارف ةقيقد مويلا ىتقو

 . بورضملا دعوملا ف

 لوصحلا ىف هاراصق غرفي نأب فونوزاس شتفيكشونايا دشان دنع

 ةينفلا هججح هيلع رركو . ةماعلا ةئبعتلا ىلع ديدج نم رصيقلا ةقفاوم ىلع
 هعم فونوزاس مدختسي نأ رصيقلا ىلع طغضلل ىرخأ ةليسوك ىأترا م

 ةمئاق ريغ ايسورلا ريتعتو ءاتستس ايسورلا ةفيلح اسنرف نأ : ىه ةيسايس ةجح

 اسنرف جردتسي دق روطاربمآلا نأو . ةفلاحما ابيلع ابضرفت ىتلا اهتابجاوب

 هذه نوكت امني ايسورلا لع ضقني ذئدنعو دايحلا ىلع فوقولاب دعولا ىلا

 ًانوفيلت ةجيقنلا هغلبي نأ فونوزاس اجر ًاريخأو . ةيئرجلا اهتئبعت ىف ةكبترم
 ذاختا عيطتسيل رصيقلا عاقا ىف ايف مجني ىلا ةظحللا ف فوهرّتس نم

 نأ لبق ةماع ةئبعت ىلإ ةيئرجلا ةئبعتلا لوحيلو لحم ىلع ةمزاللا تاءارجالا

 نع ىتخأس كلذ دعب ٠ : برحلا ناكرأ ةئيه سيئر داز م ناوألا توفي

 ىتح مومعلا هجو ىلع هرج ةرسلا هول

 ةثبعتلا اب لجأتت ةضقانم ساوأ د ىلإ ىدتم ال

 « . ديدج نم ةماعلا

 شتفيكشونابا بطاخو 5000000 قفاو دقو

 ىلع نكف ةلاحلا نسحن ىف الما ةمن نإ :٠ هلوقب ًاينوفيلت ىكسلوروربود
 ءرهظلادعب ًاينوفيلت كوعدأ ام درجمب قئاثولا لك كعمو "ىلإ ءىجسلل دادعتسا

 عامتجا نع امهثدحو جوليلابو ناناكوب كاذ ذإ فونوزاس ثداحو

 ةمقاو برحلا نا ىأر نا امل ىناملآلا ريفسلا هيف مهلا ىلوت » سيلاتروبب هل



 خو

 نكي ًائيش حرتقيو لمأ رخآل بابلا حتفي نا فونوزاس دشانو « ةلاحم ال

 فونوزاس عضو كلذ رثا ىلع « . هتموكح ىلا هب قربي نا سيلاتروبل

 اذا هنا هانعم ام نيريفسلل ذئدنع فون وزاس لاقو . ركذلا ةفنآلا « ةغيصلا ه

 حبصتو ةماعلا ةئبعتلل تادادعتسالا ىرجتس حارتقالا اذه اسفلا تضفر

 لجوؤت نأ بعصي ةيططخ عاودل ايسورلاو . اهنس رفمال ةبيروآلا برحلا
 جايهلاو دعتست ايناملأ نا ملعت ىهو ةصاخ ةماع ةئبعت ىلا ةيئرجلا ةئبعتلا ليو

 مل اذإ عجارتت نأ ايسورلا هدنع عيطتسن ال دح ىلا لصو دق دالبلا ىف

 . اسقلا لهاستت

 ىريام قيقحتن مفون وزاس عنمل دوهجم ىأ لذبي مل ناناكوب نا حضاولاو
 نا دبال كلذب همايق مدعو . ةماع ةئبعت ىلا ةيكزجلا ةئبعتلا ليوحت نم هيلا

 . ىمورلا ريزولا عجش دق نوكي
 ا مفاد ا

 حصني نأب هفلكي هنكل ةفلاحلا اهضرفت يلا اهتابجاو ةيدأتل ةدعتسم اسنرف
 ل لا ا لا

 . . هب فلك امب ماق هنأب دري جوليلاب قربا دقو . ةئيعتلل

 ش عقتع رصيقلا ىلأف فيشيتات هعمو فوهرتيب ىلا فونوزاس هجوتو
 ىهو هقتاع ىلعةاقلملا ةيلوتسملا ةروطخم روعشلا لك ًارعاش جازملاى هع نوللا
 ركف ! اهلمحتي ىل حصنت ىلا ةئبعتلا ىف ركف » : رصيقلا لاق . ةفيخم ةروطخ

 « مهفتح نوقلي ثيح ىلا نوهجويس نيذلا لاجرلا نم ةفلؤملا فالآلا ىف
 هريمض هننؤي ام كلانه نوكي نل هنا هل تبثي نأ ىف ًادهتحم فون وزاس درف
 امأ . حضاو ىلج وه اي اهنم رفم ال تحبصأ اهناأل برحلا تبشت اذا هيلع
 ةمالس ىف هتلالج ركفي نال ناح دق نالا تقولاو . 00027

 هرسأب ىركسعلا ايسورلا ماظن لطعت ةماعلا ةئبعتلاب رمأي مل اذاف هتي روطاربمأ
 ةهجاومل ىرورض وه ام لكلمعن نأ الا قبب مل » لاق . ايسورلا ءافلح ءاتساو



 دس خود

 نأ ًاريخ ناككلذل . انل ةحالص فورظلا رثك أ ىفو ةدعلا ىنات برحلا

 «ةيانعب تادادعتسالا هذه ىف ىضملابو امل انئادادعتساب ًايرح فوخ الب ريث

 . «.. ةرغ ىلع انذخأتف انفوخب برحلل ًايس دجون نأ نم

 هفلك امهم برحلا بنحجت ىف ةديك آلا هتبغرو ةعاس وحن رصيقلا لظ دقو

 ةهجولا نم ةمزال تناكامهم تاءارجأ ذاختا ىف ددرتلا ىلا هب عزنت كلذ

 ىلع لد دقو . ةثراكلاب ليجعتلا كلذ نيبت اك اهم داري ناك دقف ةيركسعلا

 هلاعفنإ  اينم ءانغأ ةرثفلا كلت قؤوعشتغ ىف مرودبفت ةلم تناك ولا هلاك هدم
 ةرتق ىف ريخآلا اذه ظحال دقف . فيشيتات لارنجلا ربن نيح هدتعي مل ىذلا

 ذاختا بعصلا نم نأ لجأ ه : نأ بيصنب ثيدحلا ىف ذخأي ل ناكو توكس

 « . ررقأس ! ىلب ٠ ءايتسالاو ةدحلا ىلع لدت ةجبلب رصيقلا هيلع درف « . رارق

 نوفيلتلا ىلا فونوزاس لوره ذئدنع . لاحلا ىف ةماعلا ةئبعتلاب هرارق ناكو

 رظتني ناكو ىرج ام شتفيكشؤنايإ غلبأو رصقلاب ىضرأللا قباطلاب نئاكلا

 كرماوأ ردصا . تش نا كنوفيلت مطح نآلا و : هل لاق مث ريصلا غرافب
 . ؛ راظنالا نع راهلا ةيقب راوت مث لارنج اي

 تاءاضمالا اذه عمجو ٠ رثآلا ىلع كسلوروررود شتفيكش ونايإ اعدو

 هسلج ىف نيعمت# ةظحالا كلت ىف اوناكن يذلا ءارزولا نم ةمزاللا ثالثا

 ةئبعتلاف موي لوأ نوكي ثيحسةئيعتلاب ىضاقلا رماألا بتر دقو . ةداعلا ق وف

 . هلوي ١# وه ةماعلا

 ةئبعتلاب موتشملا رارقلا اذه ذاختا ىلع تلمح ىتلا بابسالا تناكاذاف

 ال رذعلا ساعلاو اهغيوست انواع قافولا لود تمعز نقل . ؟ ةماعلا

 . ةقيقحلا نم ءىش ىلع تسيل ةفلتخم اع
 نم ةقرب را لعدد ةفمقلا سوت ؟وازعلا نأ تاراقللا هذه نمو

 لوطسالاو شيجلا ةئبعت رمأ نا. : ابيف لوقي نيلرب ىف ىسورلا ريفسلا فيي رفس
 ىعملا اذه ىف رشن ام اذه ىلع هلمح ىذلا ناكو « . دكب الو ردص نينناملألا

 لبق دقو . هينيلربلا رحياستنا لاكول ةفيحص « قحلم » يف ةدحاولا ةعاسلا دع
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 اذبو ايسورلا ىف ةماعلا ةئبعتلاب اولجعيل ةعيدخلا ىلا اذبم اودصق ناملآلا نإ

 ربخلا اذه تبذك ةيناملآلا ةيجراخلا ةرازو نأ دب . ىدتعملا رهظ“ انو رهظي

 حانج ىلع ىسورلا ريفسلا ثعب مث نمو « قحلملا ترداصو روفلا ىلع

 ةرفشلاب ةثلاثب اهافق مث ىلوآلا ةيقربلا اهب ىغلي ةيزمر ريغ ةيناث ةيقرب ةعرسلا

 هذه نم لصي مل هنأ ةءزاج ةروص ىف ررقت دقو . فورظلا امهف حضوأ

 00 هرارق دختا دق رصيقلا ناكنأ دعب الا غروبسرطب ىلا .ىث تاقربلا

 هالو: نوم ىأ وأ فوتوزاسو هذاختا ىف ريثأت اهل نوكي نأ نكمي مل كلذ

 لاكول ةصق نأ معزي ل 1415 هيلوي نم نبدا كلذ ىف نييسورلا رومألا

 مف معزلا اذه قلتخأ دقق . ةماعلا ةسورلا ةئبعتلا نم ًارذع تناكر حجياستتا

 . 1911 ةنس ىف ىارغ دراودا ريسلا هعاذاو دعب

 ىلا هتارك ذم ىف غروبسر طب ناس ىف ىشرفلا ريفسلا همعز رخآ ببسو

 روطاربمآلا نم ةيديدب:ةبقريةجيتن ناكرارقلا نأ وه ءىشثلا ضعبابم قئوي ال

 فوهرتيي ىلا هلوصودنع فونوزاس نأ» ةروطسألا هذه ىورتو . قاملألا

 داكت ةجبلب ةقباسلا ةليللا ىف هيلا تلسرأ ةيقرب قلت دق ناكر صيقلا نأ دجو

 ٠ تأبع اذا هنأ» ديفت تناكو . ًادج ًائيس آعقو هسفن نم تعقوف آديدبت نوكت

 ُى حبصي كتالسوت ىلع ءانب هتلبق ىذلا طيسولا رودف اسعلا دض ايسسورلا

 نأ كلع كيلعو نآلا كقتاع ىلع عقت رارقلا ٍةروطخ . هيلع ضقي مل نأ رطخ

 ترهظ ةرمرغ ةقربلا هذه فونوزاسأْرق اذ برحلا وأ ملا ةعبت لمحت

 ىوعدب ةماعلا ةئبعتلا ىلع رصيقلا ضحي ىضمو طونقلاو سأيلا تاراما هبلع

 بكل طسوتت اهنأ معزت امنا ايناملأ ناو هنم رفم ال ًارمأ تتاب برحلا نأ

 دعبو : جوليلاب لاق . موجبلل ريسلا ىف اهتادادعتسا مامتا اهل ىنستي ىتح تقولا
 . «رهظلا دعب ةعارلا ةعاسلا تناكو هرارق ردصأو اهراك رصيقلا لس ددرت

 ىلا لصت ملو ةعبارلا فصتنم ىفالا روطاربمألا ابلسري مل ةبقربلا هذه نأ دي

 نم ربك أ ىضم دعب اطوصو ناكف . ةعباسلا فصتنم ىف الا فوهرتي



 - ؟خاا-
 رمأ لاسرإ ىف العف كسلوروربود ذخأ نأ دعبو رصيقلا رارق ىلع نيتعاس
 ببسلا نوكت نأ نكمي ال كلذ ىلع ىهف ةعاس فصنب قربلاب ةماعلا ةبعتلا

 نأ امأف . رجياستنا لاكول « قحلم » ناك امم رثك أ ةماعلا ايسورلا ةئبعت ىف

 «عقاولا قباطي الا رصيقلل هتلباقم ةياكح جوليلابل كح دق فونوزاس نوكي
 كلذ ىف ناعتسا دق ىسنرفلا ريفسلا وكي نأ . مجرألا وهو . امإو
 . منجا هلايخ

 تناك ةئيدتلا هذه نأ هو ةماعلا ةسورلا ةتحتلل هع و علا ئوس ةو
 اهتنختا دق انناملأ تناك ةئبعتلل تاءارجا ببسي و ةماعلا ةي وسغلا ةثبعتلا ءارج نم

 ةفارخلا هذه تلظ دقو . ةيضاملا مايآلا ةتسلا لالخ ىف اهذاختا ىف تضمو

 ةيقربلا ىسنرفلا رفصآلا باتكلا ىف اهب ترشن ىتلا ةروزالا ةغيصلاب ةعئاذ
 اهرارق نم ايسورلا هتذختا ام آريخأ هتموكح جوليلاب ابيف غلبأ ىتلا ةرخأتما
 : بنج ىلا ًابتج ةروزملاو ةيلصالا ناتخيصلا “ىراقلا ىلاو . موئشملا

 روزملا صنلا ىلبصالا صللا

 رفصالا ىضرفلا باتكلا ىف

 ١ ١ مهحفص

 ةماعلا ةيوسقلا ةئبعتلل ةجيتن هنأ 2 ةماعلا ةئبعتلاب رمآلا ردص دق

 ايناملأ تناك ىتلا ةئبعتلا تاءارجألو ىسورلا شيجلل
 ماياألا ةتسلا لالخ ىف ًارس اهيف ىضمت

 ةماعلاةثيعتلاي رمال ار دص دق : ةريخألا

 نوداسسو رلاعسيال هناآل ىم ورلاشيجلل

 حمستنأ «راطخألا مظع األ ض رعتت نأ

 .. صقبس ام رثك أ قبست نأب اهسفنل
 تاءارجالا طقف ذختت اهنأ قحلا ىفو



 د امر سس

 ىلا تاءارجالل ةقباطملا ةيركسعلا

 . ايناملأ اهتذختا

 بابسأل ةيسورلا ةموكحلاو
 اناملأ نأ ابيلعلو ةرهاق ةططخ

 رخؤت نأ عطتست مل حلستت تناك

 ةيئزجلا اهتئيعت ليوحت كلذ نم رثك ١
 : ةماعةتحت ىلا

 نآلا ةسنرفلا تاطلسلا لس نأ دعب -- ةرورض كلانه نوكت ال داكتو

 رفصاألا ىسنرفلا باتكلا ىف ةدراولا ةقيثولا هذه نم ريك آلا بناجلا نأب
 نآآل اذه دعب ةرورض كلانه نوكت ال نأ داكت لوقن - قالتخا ضع ناك

 ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلا دعب الإ اهب رمؤي مل ةماعلا ةيوسفلا ةئبعتلا نأ درون

 ةئرعتلل تاءارجالا ذختت تناكايناملأ نأب لوقلل ةحصال هنأو ةعاس ةرششع ناهي

 نيذلا ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازو فظوم نوكو . مايأ ةتس لالخ ىف ًارس

 ءاجتلالاب ىضقت ةرورضلا نأ وأر دق ١414 ةنس ىف رفصأألا باتكلا اوأشنأ
 تمدقأ ام مؤشب نيرعاش اوناك مهنأ ىرت . ةقيقحلل دمعتملا هيوشتلا لثم ىلا

 . اسنرفو جوليلاب قتاع ىلع ةاقلملا ةريبكلا ةعبتلا غلبم ىلع لديو ا.سورلا هيلع

 :لءاستننالاو . قئاثولا ريوزتب هريربتو هل رذعلاس اهلا ىلا اوعس اذلو هنع

 ةئبعتلا رمأ رادصأب رصيقلا عانقا ىلع فونوزاس ممصت نم ىوق له
 جوايلابو ناناكوب عم ثيدح نم فوهرتي ىلا هباهذ ليبق هل ىرج ام ةماعلا
 ىر ام ةيقربلا كلتو ثيدحلا اذه نأ وأ ؟ كسلوفزبا ةقرب نم هاقلت امو

 هلوصح دعب فوهرتي نم هتدوع دنع طقف هالمح قذح ىف نافونير ويلا
 داكي اباضتقا ةقيقحلا بضتقي وهو جوليلاب غالبإ ىلع ةماعلا ةئبعتلا رمأ ىلع
 ةممصم ةيسورلا ةموكحلا نأ . هفيلح لايح فيلح نم فولأملاو قفتي ال
 نأ ًادحأ عسي سيلو . ةماعلا ةشبعتلل ةيلوألا تاءارجالاب اريموشتلا لع



 مؤ

 ةئبعتلاب العف ترمأ ةيسورلا ةموكنحلا نأ نيقيلا لعةضماغلا هلبجلا هذه نم لع

 نكت مل سيراب ىف ةرازولا نأ وه هيراكناوبو نافونيز.همحزي امو . ةلماكلا

 . تورم دعي الإ جوليلاب نم اهب لصتا ام ربدق ىلع ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلاب لعت

 لوصو دسب الإ ىرخأ ةرابعبو ءاهب رمآلا رودص ىلع لماك موي نمرثك أ
 م١ حابص نم ؛»م ةقيقدلاو ةريثاعلا ةءاسلا ىف جوليلاب اهب ثعب ىتلا ةيقربلا

 | . ءاسم ةعساتلا ةعاسلا فصتنم ىف تلصوو نجرب قيرط نع هيلوي

 ىه نوكت جوليلاب ةيقرب نأف قح ىلع هيراكناوبو نافوتير ناك اذاو .

 فونوزاس للض لد ؟ ةعيدخلا هذه نع لوئسملا نف . هتموكح تعدخ ىلا

 ملعب جوليلاب ناكوأ5؟ ةطاسب ىف سيراب ىلا ليلضتلا كلذ اذه لقنف جوليلاب

 نأ ىف ةرهاظلا ةعقاولا سيراب نع ىتخأف هريغ وأ فونوزاس نم ةقيقحلا
 ثالثب ةضماغلا هتلاسر وه لسري نأ لبق قربلاب لسرأ ةماعلا ةئبعتلا رمأ

 نافونير ويسملاف . ءىشب رمآلا اذه ىف مرحي نأ ًادحأ عسي ال هنإ ؟ تاعاس

 لمحت ناناكوب تايقرب ىدحإ نأ ديب . قونوزاس ىلا ةعيدخلا هذه بسني
 ىنرفلا ريفسلا نأ ىأ ؛ جوليلاب نوكي دق عدخ ىذلا نأب نظلا ىلع ءرملا

 قريأ .تاناكوت نأ رهاظلا نأف . هتموكح نع اهافخأ ةماه ثامولعمب ملي ناك

 عقاولا قباطي امب هيلوي ©. موي ءاسم نم :. ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا ىف

 املو .. ةماعلا ةئبعتلاب رماوآلا رادصإ ررقت هنإ » : لوقي ماهمالا لمتحي الو

 نم سيلفأ رخآلاب امهدحأ مناد قيثو لاصتا ىلع جوليلابو ناناكوب ناك

 ءاسم نم ةسداسلا ةعاسلا بيقع ملعي ناناكوبك ناك جوليلاب نا ًادج لمتحما

 ناك افأ اذكه اذه ناك اذاو ؟ تررقت ةماعلا ةئيعتلا نا هيلوي ٠# موي

 ىلا هتلاسر نم الدب اهف ماهبا ال ةحضاو ةلاسر ىنعملا اذهب ثعس نا ىئش

 . هيلوي ةمزأ لالخ جوليلاب هبعل ىدلا رودلا نا . سيراب ىف هتموكح تللض
 ةيسنرفلا قئاثولا رشنب ءالجلا ىلا نوكت ام جوحأ ىه ىثلا لئاسملا نم ةلأسم

 . حايترآلا ىلا وعدي الماك ارغب
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 ةئبعتلاالو روطاربمالا ةيقربالو رحياستت !لاكوللا « قحلم , سيلف نذأو
 ناكام غلبمو . ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلا غوسي وأ رسفي نا نكمي ىذلاب ةيوسفلا

 دقو . هب انقومسيلريثأت نم هيلويب٠. موي ف فون وزاس لع جوليلابو ناناكوبل

 رمأ نوعيذيس اوناك موي هيلوي 74 ءاسم ىف هنوري اوناك ام سفن نوري هيلوي
 ا, رهوج اريغت تريغت دق ةلاحلا نكت ملو . هيأر رصيقلا ريغي ملول ةماعلا ةئبعنلا

 ىفام رمآلا ردص نأ قيسدق تناك ىتلا ةيئزجلا ةئبعتلا نا الخ ءانثالا كلت ىف

 قباسلا اهحاحلا نمدشأب بلاطت ةيركسعلا تاطلسلا تلعج هيلوي مو ليل

 . ابيضتقت ةيركسع ةنف تاراتعا نآل الجاع ةماعلا ةتبعتلاب



 رواجا اصفلا
 ىرخأ حاون نم برحلا نالعإو ةئبعتلا

 نحنو ىرخاللا ايروأ مصاوع ىف تعقو ىلا ثداوحلا ركذ انلفغأ دقل

 ىلا ايسورلا ىف تذختا ىتلا ةيركسعلاو ةيكيتاموابيدلا تاءارجالا عبقتتت

 ناك دقف . هيلو م. موي رهظ دعب ةماعلا ةئيعتلاب رماللا رودص نيح

 نييسايسلا افقو دق عوقولا ةكيشولا برحلا نم فوخلاو ملسلا ىف لمآلا
 : هجول اهجو ًاضيأ نيلربو ندنلو.سيراب ىف نييركسعلا رومآلا ةالوو
 نولوالا . ةضراعملا فقوم مهطغضب كئلوأ نم نوفقي مهطاشنب ءالؤه
 راهظال ء كلذ رذعت اذا . لقالا ىلع وأ فقوملا ذاقنال لمعلا ىلع نوبئاد

 « ةرظتنملا ةثراكلا نع ةئبعتلا نولمح ال نيذلا رهظمب مهئافلحو مهسفنأ

 اهنع صيحم الأ نوري ةيركسع تاءارجاب ةبلاطملا ف نوحلي نورخآلاو

 مايالا رم ىلع نودادزي اوناك ىلا برحلا ىف ةيططخلا ةهجولا نم ةدافتسالل
 . ةلاحم ال ةعقاو اهناب اعاننتا

 تارتمولك ةريششع باحسنالاو اسنرف

 دعب رهظلا دنع سيراب ىلا ىنايفيف ويسملاو هيراكناوب سيئرلا لصو
 تاءارجالا نم ذختا ام لج ىلع اغلبأف . هيلوي ٠4 حايصيف كركند ىف اهلوزن
 ةرازولا تناك تاطايتحا ىهو . برحلل ًاعقوتو طايتحالا ليبس ىلع ةيركسعلا

 تناكو . هيلوي ٠0 ءاسم ذنم امهتبيغ ىف اهناذختي ةيرحلاريزو ىعيسم ويسملاو
 ةميادلا اهتاركسعمىلا اهتانيرمم نم دونجلا ةدوع لع لمتشت تاءارجالا هذه

 دونجلا نم هلقن نكمي ام لقن ىلع لمعلاو مهتازاجا نم طابضلا ءاعدتساو



 ْ ا

 هذه لك ىلع ىايفيف ويسملاو سيئرلا قداصف . شك ارم ىف ةدوجوملا

 دانعلا ىلع ىوطنملا اهفقذوم لعااسغلا قارتغاب ًاضيأ ايلع دقو .تاءارجالا

 تارايزلاو « دبيأتلا لكاسمنلل ايناملأدبأتنمودبي ناك امو , برحلا امنالعأبو
 ىلع ثعبت ملف ةيسنرفلا ةيجراخلا ةرازول ىناملآلا ريفسلا اهادأ لا ةفلتخلا

 هسفن طروينآل ىارغ دراودا ريسلا ةهاركب الع ؛ مالسلا ىف ايناملأ ةبغر.ةقثلا

 نأ فو:ؤزاسن العاب و , لبقتسملا ىف ارتلجنا كلسمب قلعتي امف ةئيعم ةروصب
 عامتجاىف هنإدي راكناوب لوقيو . ةيئرجلا ةثبعتلاب رمأت نأ كشو ىلغ ايسورلا
 اولعفي نأ ىلعر صانخلا نيدقاع نيدحتم ًاعيمج ءارزولا لأ رهظلا دعب ةرازولل

 . عافدلل دادعتسا ىأ ًأضيأ اولمبم الأو برحلا بنجتل ليحتسملا

 م١٠ حابص نم ةثلاثلاو ةيناثلا نيب ىرحلاب وأ ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىف

 مظعأ ىلع ةيقرب ةييرحلا ريزوو ةيسنرفلا ةيجراخلاريزو ىكسلوفزيا غلبأ هيلوي

 ناس نم اهاقلت دق ناكو برحلا عوقو برق ىلع لدت ةيمهآلا نم بناج

 تبيح نأ انعس الل انك 15 ونوزاس: لوق ايفو دكي املو غروبسرطب

 سيلف ( ةيركسعلا امتادادعتسا نع ايسورلا فكت نأ ىهو ) اهتبغر ىلا اي انناملأ

 برعأنا دعب و« عوقولا ةعيشوبرحلاريتعن نأو اهل لدعتنأ الا انمامأ

 انل ةصاخ ةمدق هل ىذلا وهو د ماتلا اسنرف ديبأتب جوليلاب حرصت نم هنانتمأ نع

 هرتلجنا مضنت نأ ًادج هيف بوغرملا نمو ه : لاق . . ةرضاحلا فورظلا ىف

 اهعسي اهدحوةقيرطلا هذبم هنآل ايسورلاو اسنرف ىلاتقولا ةعاضا نود ًاضيأ

 « ةرطخ ةروصب لوآلا ىنروآلا نزاوتلا لالتخا نود لوحت نأ

 ناكو ةزيلآلا رصق ّق هيراكناوب رثألا لع ىعيسمو ىايفق عمتجا دقو

 تغلبأ جوليلاب ىلا ىتايفيف نم ةيقرب ىلع اوقداص كانهو . هشارف ىلا ىوآ دق

 غروبسرطب ناس ىلا تلسرأ مث زومرلاب تعضوو كسل وفزيا ىلا لاحلا ىف
 ةزاشالا دغب ابيف ءاج دقو . . . هيلوي م: حابص نم ةعبامسلا ةعاسلا ىف ندنلو

 ش : هيلوي: 0/ يف اسنرف ةدارطلا نم اهلسرأ يتلا ىنايفيف ةيقرب ىلا



 د ل

 ىتكل ..ةفلاحما .تابجاوب مايقلا لع كلذ عم ةممصم .اسنرف نا
 لقأ ىه ىتلا لودلا نيب ةمئاقلا تاثداحمللو ماعلا مالسلا ةحلصم ىف ىرأ
 تاءارجالاوو تاطايتحالاب قلعت, امف بسانملا نم نأ ةحلصم اهريغ نم
 ذختتال نأ ءاهذختت نأ ىرورضلأ نم نأ ايسورلا دقتعت ىلا ةيعافدلا

 .ةيئزج وأ ةمات ةئبعت اهاوق ةئبعتل ايناملأ هب عرذتتن أ نكمي ءارجإ ىاالجاع

 ةشرب ىف احوضو ربك أ ناكف هرمضت ةسنرفلا ةموكملا تناك اه اغأ

 : فونوزاس ىلا اهاسرأب ىكسلوفزبا رداب ىرخأ

 ,ةيسنرفلا ةموكحلا نأب ةعاسلا هتيأر ىذلا ىرجرام قرخأ دقل
 نأ ىرت ةيركسعلا انتادادعتسا ىف لخدتلا ةيغر اهمدل نوكت نأ نود ٠
 لجأ نم ةمئاق لازتال ىلا تاضوافملا ىلا رظنلاب ًادج هيف بوغرملا نه
 زازفتسالاو ةينالعلانم نكمام لقأب تادادعتسالاهذه ىرحجت نأ مالسلا

 تنوكلا , ةركفلا سفن نع برعيوهو ؛ هبناج نم ةيرحلاريزو ربخأدقو
 انتعاطتسا ىف نا [ سيراب ىف ىسورلا ىركسعلا قحلملا ] فييتانجيا
 ةقلعتملا انتءارجا فيفخت ىف نويغار ايلعلا ٍلسلا هحاص» ىف اننا نلعن نأ
 ةيركسعلا انئادادعتسا ىف ىضحلا نم انعنمال ام وهو ةتقؤم ةفصب ةئبعتلاب
 .ةريبك تاعامج اندونج ل ةنناكمالا ردق لعىثاحتت اهنب ًاضيأ اهتيوقتو لب

 نأ ىلا قوتت تناك ةيسنرفلا ةموكحلا نأ حولي نيتقربلا نيتاه نم
 امتاءارجا ذاختا ىلع رمتست نأ لب ةييبروآلا برحلاب ايسورلا لجعت ال
 ًارعاش ناك هيراكتاوب نأ دب الو .اهنم رفم ال هنا ادب دق مادام اهل ًادادعتسا
 ىدحت ىلع ايسورلا عجشي نأ انيق ناك ةماتلا ةدعاسملاب دعولا هديدجت نأب

 برحلا نأ دقتعي رهظي اك ناك املو ... برحلا ىلا اذه ىدؤي نأو اناملأ

 رح ىف ايسر ةيدتعملا تناك اهنأ ىف اسنرف ةطلغ ركذيو ةلاحم ال ةعقاو

 191 ةئسس ىف ةطلخلا سفن اسنرف بكترت نأ ىوتني نكي ملف نيعبسلا

 .ةيلوئسملاراعب كلذ ىلع ءوبتف ايناملأ ادبت ىتح ارظننت نأ اسنرفو ايسورلا ىلعف'
 برخلا هنالعاب بكترا ام ناعرس ناهي نآل هتنطف ثداوحلا تتبثأ دقو
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 ايسورلا ىلع ىغبني كلذل . 40٠ ةنس ىف هييفيلوأ اهبكتترا ىتلا ةيمسرلا ةطلخلا
 قت نأ ةمئاق ةيكتاموابيدلا تاضوافملا لازتال ثيح رضاحلا تقولا ىف

 نم نأ ىرت ىتلا ةيعافدلا تاءارجالاو تاطايتحالا » ةعاطتسالا ردق بع

 ٠ +. اهناختا يرورصلا

 -دوهعملاهئالجو ةفولأملا هتدش نم ًائيش ىدبأ هيراكناوب سيئرلا نأ ولو

 ىف ةماعلا ةئبعتلاب ىرمأت ال ٠ سيل ىلا هيف ليبس ال امب ايسورال لاق هنا ول
 هنأ ول لجأ «  ةيراج ةيكتامولسيدلا تاضوافملا تماد ام ةنهارلا ةنوآلا

 ءىش كلانه ناكل ءانيفل هتيطاخم ىف نامت اهلمعتسا ىلا ةدشلا لثمب ملكت

 ردص نكي مل ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلا نإ . برحلا عقت ال نأ ىف لاهتحالا نم

 نأ لبق هيلوي ©. رهظ ىلاوح جوليلاب ىلا تلصو قايفيف ةيقربو اهم رمآلا
 ىلع ديدج نم رصيقلا ةقفارم ىلع لوصحلل ففوهرتبي ىلا فونوزاس هجوتي
 اذه جوليلاب داعأو ةوقب ( ايسورلا ) رذنأ هيراكناوب نأ واف . ةماعلا ةئبعتلا

 تقولا نم ةحسف ىسورلا ريزولا ىدل ناكل فونوزاس عمسم ىلع راذنآلا

 حارتقا نوكي نأ ىلا ديدج نم ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلا لجأت ىلا لوصولل
 .ةيواهلا نع لودلا دص دق طسوتلا نمرخآ عونىأ وأ « دارغلبب فوقولا »

 هرتلجنا ةنواعم ىلع لوصحلاب ةيانع رثك أ كاذ ذا ناكهيراكناوي نكل

 ةعاس قف ... ايسزورلا حبكب هم انرف ىف ةيركسعلا تاطايتحالا ذاختاو

 فونوزاس ةيقرب ندنل ىف نوبك لوب غلبأ هيلوي ". موي حابص نم ةركبم
 نوبك فاك دقو . اهيلع اسنرف در غابأ اك برحلا عوقو برق ىلع ةلادلا

 قفتاو ١417 ةنس ىف تلدوبت ىلا لئاسرلاب هركذيو ىارغ بطاخب نأ
 | ملسلا ضرعت اذإ «لاحلا ىف رخالا امبنم لك ثحابي نأ ىلع اهيف ناقيرعلا
 تاءارجا ةيأف اذكه اذه ناكاذاف ,ناتموكسحلا نواعتت ناىغبني له ىف ءرطخلل

 ةلير ولم هايف رشد وود ناب اننا نوف قط دقو اي ةحكل درت نإ ب
 «ىلاس

 ىلعهلديل ,. اهتذختادق ايناملأ نأ !ومعز ىتلا ةيركسعلا تادادعتسالا اهيف تتبثأ
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 قيسأت حبصأو هتلعفام لك ىف اسن رف تمدقت دق ةيركسعلا اهتادادعتساب ايئاطأنأ

 تسيل اهميمصت مغر ىلع اسنرف نأ » ىارغ ىري ىتحو « . موجهلا ىلا اهنم
 1 « ةناودع تاءارجا ذختت ىبلا ىه

 ةلداسملا لئاسرلاب كرف كانك نيسلا نوبك ويبملا يك ذاملاهلأ لغ
 ضرعتي ىذلاريطخلاديدهتلا اذه ًاموي دده. ملابروأ لس نإ لاقو ١ ١؟١؟ى

 مل هنأ ىف ىهانتملا هقفرتو ةديدشلا هترذاحم عم هناف هنظ بيخ ام قل «نآلا هل

 قيل اذامدلأن ل لكس مرتع: نإ اسآردل لوقينأ ارق لأب
 0 ا ءادتعاك انني قورط
 ثدحت دقو . تعمتجا دق ةرازولا نوكت ” نأ دعب ىلاتلا مويلا ىف هاريس هنا هل

 هل لاق ذا ًاريثك ًاعيجشت قلي ل هنكل ًاضيأ نصاوكيت رئرأ ريسلا عم نوبك
 ىف ايسورلاو أسْملا سفانتل ثرتكي ال ىزيلجنالا ماعلا ىأرلا نإ 0

 ةلأملا اينامأ لاصمنأف ايناطيرب لخدت ىف رظنلل دعب نحي مل تقولا نأو ناقلبلا
 أرحب نكي ل ثيوكسأو .ةرازولا ءاضعأض عب ىلعو « ىتسلا » ىف ريثأت تاذ
 ةسفن ممر دادي سلا ع لدب فقوم ذاخنا ىلع ةنوألا كلت

 . « لخدتلا ىلع ًآايصخش قفاوي » ناك

 ريفس ىنرب سيسنارف ريسلا هسفن "57 بطاخ هيلوي ©. ءاسم ىفو
 الئاق ديدش حاحلا ىف هلداجل افاحلاو ةنوشخ ربك أ ةجبلب سيراب ى هرتلجنا

 برح ةمث نوكي نلف » اسنرف دييأت ىلع اهمزع تنلعأف هرتلجتا ترداب اذا هنإ

 ةدعاسم نأف برحلا عنتمت مل اذا ىتحو . . .اهفقوم لاحلا ىف لدعت ايناملأ نآل

 ىودلا نزاوتلاب ظافتحالا ىلع دعاسي ام لاتقلا بوشن دنع اسنرفل ايناطيرب
 اذاو ناوآللا تاوف دعب ىنأت دقف كلذ دعب ىتأت ىتلا ةدعاسملا امأ . ابروأ ىف
 قيلخ ارتلجلا ركرف .ىث لك ىه ةراقلا ىف ايناملأ تتابو دامحلا هرتلنا تما

 : فقوم طوح ام نا هلوقب قرب درف « ىمظع ةلودك اهتحلصم ريغل لوحتي نأ

 ناو اذبك حيرصتب ءاضفالا رذعتملا .مم لعجي كوكشلا نم مومعلا سلجم

 لاح ىلك ىلع دبال ىناطيربلا لوطسألا قرفتي ال نأب تردص ىتلا رماوألا



 طف

 صاخلا هقيلعت ىف ترب نأ ديب . هرتاجنا فقوم ىلع ةنيب.ةلالد ايناملأ لدت نأ
 ةيسورلا ةموكحلا ىلع اوطغضي نأ نم الدب نيسنرفلا نا ١ لوقي ىارغل
 تبشن اذا لاتقلا ديرن اننا ناملآلا مهفن نأ انم نورظتتي اهئاولغ نم ففختل

 حالسلاب امهدعاسنس اننا نآلا ايسورلاو اسنرفل اندك أ اذا نحنو . برحلا

 « . اهرثأ ىف اسنرف تراسو اهفرطت ىف ايسورلا تلغ
 .ةيركسعلا تاءارجالا ثتحي هنا تدافأ دق فونوزاس ةقرب تناك املو

 ةيرح ريزوو هيراكناوب ةبنغر تهجتا دقق ةعقاو برحلا نأ ىريو ةيسورلا

 دودحلا ىلع دونجلا ددع ةدايزا تاءارجالا ذاختا ىلا صخألا ىلع اسنرف
 ىذلا ربظمب روبظلا كلذ عم بنجتي نا ىلع عاطتسي ام عرسأب اهلاكتسساو

 وا دودحلا ىلع تامداصم ىلا ىضفي دقام وهو ةيركسع تادادعتسساب موقي

 اهمضتقت تادوبجم نم لذ امنيب عزانتلا اذبف . ائيساعقو هرتلجناىف عقب دق ام

 تاهبتأو لصأ وه ةيكيتامولبيدلا حلاصملا اهمزلتست ىرخاو ةيبرحلا ططخلا
 :: وؤيشملا ارش واكلا ةزيفع

 لوصو بقع هيلوي ٠١“ موي حابص ىف ةيسنرفلا ةرازولا عامتجا ىف هناف
 ,ةيطغتلاب» مايقلا بوجو ىلع ةيسنرفلا ةييبرحلا ريزو ضح فونوزاس ةيقرب
 ابعت نرأو دودحلا ىلع اهزك ارم دونجلا لغشت نأ اذه ىنعمو.. لاخلا ىف

 ةهجولا نم اذه ىلع ضرُتءاف . نييسنرفلا ناسرفلا ةفاكأبعيو قلايف ةسمخ
 ىف لمآلا ىلع ىضقيو . ةيدتعملا رهظمب اسنرف ربظي دق هنأب ةيكتاموليدلا
 ىجيتارتسالا ملاصم نيب قيفوتلو .ايلاطيا ةديحو ايناطبرب ةدعاسم
 ةيطختلا متتف طسو رمأ ىلع ىضارتي نأ اندهزرف "ةرفانتملا ىمامولسدلاو

 ًارهس دودحلا وحن اهتولوتينيذلا دونجلا كرحتي ذإ ءدويقلا ضعب عم نكلو
 ىطظايتحا ىعدتسي الو. عاطتسملا ردق ىلع دايجلا روهظ ىلع وأ مادقآلا لبع

 ةزيصق ةفاسم ىلع دونجلا طبارتو « اهيلع .اليتسالا نم الدب لويخلا ىرتشتو
 دق:ى لا ةئيسلا ثداوحلا رطخ للقي نأ هنأش نم اذهنأف . ةيلعفلا دودحلا نم



 د اة

 امنأب رسفتف ةيرلاو لاعفتالا ىدابلا تقولا اذه ىف اهليوأت ىف غلاي
 ةنس ىف باونلا سلجم ىف ىتايفيف لاق اك « ةبرح لامعأو » « تاءادتعا »

 نكم « تارتموليكلا ةرشع ه رمأ نأب اومهم نيذلا هيدقتنم ىلع ادن 4

 ذإ ,ديدحلا جرخت ىتلا ةيسنرفلا ميلاقألا ىلع ءاليتسالاو .قبسلا نم ايناملأ
 . ةفدصلا ضحهقوست ثداح نم عي دق ءىش لكنا كردت انك دقل ه : نلعأ

 وأ نترات اي فا موقعا سس مدطصيف قيرطلا سسعلا لضي دقف

 « هتبقدنب قلطيف رطخ ىف هسفن ىدنج نظي وأ ؛ قرخأ المع ىشابموأا

 ىلا هيلوي 7١ ىف قربأ ىتافيف نأ رفصألا ىسنرفلا باتكلا ىف ءاج دقو

 دودحلا نم تارتم وليك ٠١ دعب ىلع اندونج انزجح اننا » لوقي نوبك لوس

 عافدلا نم ًاولخ ضراألا نم ًأطخ انضرع اذبو .. . اهوحن مدقتلا نم مهانعنمو

 اسنرف ال هناىلع ليلدلا مقت نا لمأت ةيروهمللا ةموكف تغايملا ودعلا ءادتعال

 ةرشعهرادقم ادحنا كلذ عم عقاولاو . ءءادتعالاة يلوم لمحت اسورلا الو

 ابلسرأ ىتا ةيقربلا ال هناو « لاوحالا نم لاحت نيعي مل طبضلاب تارتموليك

 داوق ىلا ىميسيم هردصا ىنلا رمألا الو هيلوب م. ىف ةقيقح نوبك لوي

 ةرشع ه٠ نع ايش ركذي ءاسم عمىمه ةعاسلا ىف ةسخلا قلايفلا

 تافتلا هججوتي هفلكت نوبك لوب ىلا ىتايفيف ةيقربو « تارتموليكلا

 هرتلجنا ىرتل ٠ ةيناملآلا ةيركسعلا تادادعتسالا ىلا ىارغ دراودا ريسلا

 ةناودعلا تاءارجالا ذختت ىلا ىه تسيل ةممصم تناك ناو اسنرف نا اهنع

 راتمالا فال 1 وأ تام عضب دعب ىلع اهزك ارم تطغ دق ايناملانأ عف . -

 موقت ىلأ اهدونج تعضوو جوفلا ىلا جريمسكول نم ءادتبا اهلك دودملا نم

 ىف ابلغشت ىلا زك ارملا ىف / اهتسارح وا دودحلا ةيطغت ةمهم ) ةمهملا هذبم

 عافد نود انيضارأ نم طخ انكرتاذبو . . . كلذ لعفت مل انتاف ؛برحلا ةلاح

 ةيناطيزبلا ةموكحلا ىرنل الإ اذه لعفن مل نحتو . تغابملا ءادتعالل ةضرعو

 كلذ ىليو « رانلا قلطي نم لوأ نوكت نل ايسورلا» اسنرف نا ماعلا ىأرلاو



 سس ا” سن

 رمأو :اهريغو دودحلاب قلعتي امف ةاملآلا ةيركشعلا تادادعتسالاب ةمئاق

 ةئبعتب قلعتملا 9-14 ةنس رمأ ذيفنتب مهفيلكت ديعي قلايفلا داوق ىلا ىميسيم
 .نعناكم لكىف دعبي موسرم طخ كلانه نكي مل مث نمو ... دودحلا دونج

 ةعبرا طقف دعبي عضاومةدع ىف ناك دقف ء طبضلاب تارتم وليك ةرشع دودحلا

 147٠١.. ةنسىيرب ةنجل ماما ىمسيم لاق اك دودحلا نع تارتم ولك ةسمخ وا

 دعب ىلع ةيطغتلا دوج تزجح دق ةيسنرفلا ةموكحلا نوكنأف اذه عمو
 .نأ هنأش نم ناكدقف . امكح ِءارجا اهنم ناكدودحلا نم تارتم ولك ةعضب

 انتكل . برحلاب لجعت نأ نكمي ناك ةفيسأ « ثداوح ٠ عوقو نود لوحي

 ىلا اذه نم ىتدأف . مالسلاب هيراكناوب قلعت ىلع اللد هانددع اذا "ىلتخت

 اهدييأتو انتاطيرب قيدصت بع لوصحلا ىأرلا ”ىداب هب ديرأ ءارجا هنأ عقاولا

 اياه ايركش لرجل دعت تناك انرق نأ يف ةققحلا ءانهعلاو ىركشلا

 . برحلل ًاديبمت

 اناملأ راذنإو ىناطيرللا لوطسالا

 هتاطلسلا ىدل اهتليثم هبشت هرتلجنا ىف ةيكيجيتارتسالا ةلأسملا نكت مل

 نيحلا كلذ لبق اهتذختا دق هرتلجنا تناكىتلا ريبادتلا نأف . ةراقلا ىف ةيركسعلا

 مظعأ ىف ًادشتحم الوطسأ فقي نآل ايس اهظح نسحل تناك ع ياسأ ةدعب

 لمت نأ نذإ ىعدتسي رمآلا نكي ملف ٠ أهدبشي نأ ملاعلل حيتأ ةيرحب ةوق

 كلانه ام لكن طامناو . ودعلا ةاقالمل هدادعألل ةنكمن ةعرس ىصقأبو لحي ىلع

 .قرفتلاب هل حامسلا نم الدب ًادشنحم هئاقبأل رماوألا ىطعت نأ وه ةلأسم نم

 . ملسلا تقو ىف ةداتعملا هزك ارم ىلا ةدوعلاو ةيناث

 فونوزاس نأ ناناكوب نم هوراشتسمو ىارغرلع هيلوي»و تبسلا موبىفق

 هيراكفاوي ةرايز ناو  ةئبعتلا نم لاح لك ىلع ايسسورلل دب ال نأ ىأر دق
 آريطخ ًادك أتو ىأرلا ىف امان اكارتشا ايسورلاو اسنرف نيب تدجوأ دق
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 هلوقي كلذ لع وركح كيرأ ريسلا قلعف « ةفلاحما ابضرفت ىتلا تابجاولل
 ىرخأ ىمظع ةلود ةيأ ”ىعت ام درجمب لوطسأألا ةئبعت نآلا رقت نأ بحب د
 ..« ةيسورلاو ةيسنرفلا نيتموكحلا ىلا ءاطبا نود رارقلا اذه نلعن نأ بحبو
 ديب .ايناملآل ًاراذنا نوكت نآل ًاضيأ حلصت دق لوطسالا ةئبعت نأ ىدبأ مث

 هربخأ دق لشرشت نؤتسنو ةيرحبلا ريزو ناك ىذلا ىارغ دراودا ريسلا نأ
 ءادبا نأ ىأر ةعاس نيرشعو عبرأ ىف لوطسالا ةئبعت نكم هنأب دكي املو
 هل نأ رثؤي لازي ال ناكدقف . هناوأل ًاقباس نيحلا كلذ ىلا دعي حيرصت ىأ

 . ناملآلا ددب. الو نييسنرفلاو نييسورلا عجشي الف ًاطروم أفقوم ذختي
 ىلع ثعبأ اييرصو اسفلا نم ءابنأ لوصو بقع ىلاتلا مويلا ىف هنكل

 ال نأ امهسفن نع لوألا لاريمآألاو لشرشت نوتسنو ررق اهريغ نم قلقلا

 ةيزيلجنالا فحصلا ىف رهظو . امهرارق ىلع ىارغ قداصو .لوطسالاقرفتي

 ىارغ ناكو . ًادشتح قبيس لوطسألا نأ ديفي روشنم هيلوي الاموي حابص ىف
 نأ نماسفلاو ايناملأ ىف عئاذ وه ام ديدبتل راذنإ ةباثم نوكي نأ اذهم ديرب

 فواخم ديدبت ىلع دعاس روشنملا اذه نأ ديب . دايحلا ىلع فقتس هرتلجنا .

 حايتراب » نوبل لوب هليمز نم لبوقو فرودنكنب تنوكلا ىسورلا ريفسلا
 ةيجراخلا ةرازو تناك ىذلا ريثأتلا هل نكي لق ايناملأو اسغلا ىفامأ . « مظع

 نم هسفن للق ىوسعلا ريفسلل هرك ذ نيح ىارغو . و هعقوتت ةيناطيربلا
 ارجاىأ ذاختا وأ ىطابتحالا ةوعد فركفنل انك ام اننأ تيثأ دقل» : هلوقب هنأش

 انعسيمل تاروانملل ةعمتجم ةيرحبلا انتوقو اننكل ديدهنلا ىلع ىوطنت ةغبص ىذ
 ىو« .ابحرستل ةظحللا هذه راتخن نأ ةبيروأ برح بشنتنأ لايتحا كانهو

 ديك أتلا ىلع قلع ام ةيمهآلا نم ىأرلا ءىداب روشنملا اذه ىلع قلعي مل ايناملأ

 وهو جروج كلما نم هيلع لصح دق ايسورب فوأ ىرنه سنربلا ناك ىذلا
 . دايحلا مزتلتس هرتلجنا نأ

 ناكو . ةيناطيربلا ةبجراخلا ةرازو ىف مٌواشتلاب روعشلا داز هيلوب ؟8 ىو



 سا جدت

 ابمدقي فونوزاس ثمل يلا ةديدجلا تاحرتقملا كلت اهيفظوم ىلع لكشأ دق

 طسوتلل وه اهآترا ىلا ىارغ دراودا ريسلا تاحرتقمو . آبيرقت موي لك

 نوكي نأ لفام وهو غروبسر طب ناسو انيف نيب « ةرشاملا تاثداحمللو »

 اقيفوت قلت ال اهنأ ودب ناك تاحرتقملا هذه نا لوقن - طسوتلا نم اليدب

 دقو . « ًايلحم , ىفرصلا عازنلا لعحي ةلئاقلا ةينامآألا ةيوسفلا ةيرظنلا ىلارظنلاب
 لك مهفأ ىتا » : هيف لاق ناناكوب ىلا ياطخ ىف ةلاحلانصاوكيترثرأ ريسلا لمجأ

 لعج نع مالكلا نأ ىرأو . ايرص قحسب حامسلا ايسورلا عسي ال نأ ميفلا
 دروت اسملا امني جرفتملا فقوم لودلا عيمج فقت نأ هانعم ةيلحم برحلا

 تسلق . رئاج هنأ هنع لقأ ل نا لقع هلبقي ال ام اذهو . كالحلا دروم ايرص

 ىأب . اهلاطم ىلا اسفلا ايرص اهب تباجا ىلا ادج ةيضرملا ةيفيكلا دعب مهفأ
 دمعتت تناك اذاف . اهوحن ةيئادع تاءارجا ىف ذخأت نا اسفلا نكمي رربم

 ابناج نم اذبك المع نأ ًاديج ملعت نا بجيف .. . ايرص عم برحلا ةراثا

 اهيلع بترتي ام لكب ةماع ةيروأ برح ىلا ىضفي نأ ناحجرلا لكح جري

 امقتسم ارود ةلأسملا هذه ىف بعلت مل ايناما نا . ةماخولا ىف ةياغ بقاوع نم

 رماوألا ىلا حايترالا عم راشأ مث«. ان قلعت امفلقألا ىلعو ةماقتسالا دج

 ةيزيلجتالا فحصلا ةجحل لدبت ىلإو ادشتحم ىناطيرلا لوطسأألا ءاقباب ةرداصلا

 ءاسفلا ىلع فطعت وفيجاريس ةثداح رثا ليعو نضل أدبم ىف تناك ىلا

 نأ ةناباآلا لكاسفلاو ايناملآل اتنابأ دق نيتعقاولا نيتقيقحلا نيتاه نأ ىدبأو

 تالا لفورالجا قرتري هودسلا ب فن سعال

 قئاقحب هرتلجنا ىف نوميلعلا يوفظوملا لعج هيلوي ١و ىف ًاريخأو
 اسعلا نالعإ أين مثءاج نأ دعب ابنم رفم ال ةييروآلا برحلا نورتعي رومألا

 ال تاثداحما ىري فونوزاس لعج ىنلا أبنلا كلذ  اييرص ىلع برخلا

 . حرص دقف . . . ايسورلا ىف ًابيرق عقتس ةيئرجلا ةئبعتلا نا لوقيو اهتحت لئاط
 . « ةروطخلا ةياهن ىف ه ةلاحلا نأب مومعلا سلجم ىف ثيوكسا رتسملا



 تنمو اادح

 ناك هيلوي 7م. قباسلا مويلا ءاسم نم ةسماخلا ةعاسلا ىف هنأ عقاولا ىفو
 راونألا أفطم اليل دنلتروب لوطسألا حربي نأب رمأ دق لشرشت نوتسنو
 رتسملا ملعي ملو . فود قياضم ًاقرتعولفاب اكس ىف هلاتق ةدعاقىلا هتعرسىصقأب و
 ةيشخ  لاحلا ىف هلع قداص ىذلا  ثيوكسا رتسملا ريغ كلذب لشرشت

 لمأ لك ىلع ىضعقي نأ ًاقيلخ ًاريثم المعربتعيف ةرازولا ىلع رمآلا ضرعي نأ

 ذا ةيمسرلا ءراذنالا ةيقرب هرحبلا ةرامإ تلسرأ هيلوي مه ىفو . مالسلا ىف
 . ثدح امهم اهلع ةرطيسلاو ةلاحلا ةاقالمل ًادعتسم نآلا لوطسأللا ناك

 ايناملأ ىلا هجوي نأ ًاريخأ ىارغ دراودا ريسلا ررق هيلوي ؟9 حابص ىفو
 . ماودلا ىلع هب ناحلت اسنرفو ايسورلا تناك امل اقافو احوضو رثك أ اراذنا

 سفن ىف هنكل ىكفونشيلا هلوقيس ناكامب الوأ نويكربخأ هنأ بيرغلا نمو

 هلعفت ام ىلع تمم دق هرتلجنا نأ ىنعي ال اننامللل هراذتا نأ هيلع داعأ تقولا

 طابترا لك نم ةقيلط هرتلجنا نأت ء برحلا اناملأو اسنرف لوخد ةلاح ىف

 قكسفونشيلل ىارغ ررك مث . ةناطيربلا لاصملا هيضتقت ام ررقت فوسو

 برحلا اسفلا نالعإ دعب اهعسي نل ايسورلا نأ نم فونوزاس هب حرصام '
 تاحارتقالاىلا ةدوعلا ىف بغرت اهنأو ًاسأر اسفلا عم ضوافتت نأ ابيرص ىلع

 ةمئالم ةدعاق ننوكتل ه هنأ ىارغ ىري كلذلو . طسوتلاب ةصاخلا ةيناطيرلا

 «نك امألانم اهريغ وأ الثمدارغلب لتحتنأدعب اهطورش املا نلعت نأ طسوتلل

 هيف لاق ىذلا هراذنإ ةصاخ ةيدو ةروص ىف كسضونشيل ىارغ غلبأ مث

 فق نأ هرتلجنا ةعاطتسا ىفف ايسورلاو اسفلا نيب اروصحم عازنلا مادام هنأ

 رثآلا ىلع ريغتت ةلاحلا نأف اسنرفو ايناملأ هيف تلخد اذا هنكل دايحلا ىلع

 « . ةعيرس تارارق ذاختا ىلا ذّيدنع ةيناطيربلا ةموكحلا رطضتو

 نيلرب ف فرعيو ىارغ هبجو ىذلا راذنالا زومر لحت نأ لبق هنكل

 نأ دقتعت ةيناطبربلا ةيجراخلا ةرازو ت تلعج ةوطخ ىلع مدقأ دق ناب نأك

 اسنرف قحسو اكيجلب قارتخا ىلعو برحلا ىف لوخدلا ىلع ًايلمع تمم ايناملأ



 سس للا

 هكتلومو ناني

 ىف لاحلا تناك امك « نيلرب ىف ربتعي هيلوي ٠ ءاعبراألا موي ىفزكرملا ناك
 . طسوتلا لوبق ىلع اسعلا ثح دق ناب ناكو . ًادج اجرح ,«ندنلو سيراب

 ' ىلا فضأ . . . انيف نم ًآدر قنت نكي مل هنكل « دارغلب فوقولا ةدعاق بع

 تناك «ناكم لك ىف برحلا تاتيبك ةنناملألا ةيركسعلا تاطلسلا نأ كلذ

 مهططخ حاجنو مثدالب ةمالس نمضت ةيركسع تاءارجا ذاخما ىلا ة ردابملاب حلت

 « مالسلا ىلع ةظفاحملا نع ةساسلا ري ةلاح ىف ةيكيجيت ارتسالا

 ناكف برحلا ناكرأ ةئيه ا كاذ ذإ تلوم نوف توميله نأكو

 دضو ايناملأ دض دودحلا ىلع ةيركسع تادادعتساب موقت ايسورلا نإ لوقي

 لئالق مايأ ةعضب ىف اهشويج رييست ىلع ةرداق اهلعجيس ام ءاوسلا ىلع اسفلا
 ءهب لصتا ٠ ىلع ءانب , ًاضيأ اسنرفو . العف ةئبعتلاب اهرماوأ تردصأ ىه اذا

 هذه ةلاحلاو زكرملاف .ةماعلا ةئبعتلل ادادعتسات اءارجالا ذخنت اهنأ اهيلع حولي

 اذا ةميخو بقاوع ىلا ىضفي دقو ايناملآل ةبسنلاب ًاموس موي لك دادزي

 . نيناديم ىف لاتقلاو ةثبعتلا ىلا ايسورلاو اسفلانيب عقي مداصتب انامل ت رطضا

 تناك اذا ام نكمي ام عرسأب قئوتسي نأ ناكم مظعأب ةيمهألا نم» كلذل

 ىف ةدشب ناهتتي ضراعف « ايناملأ عم ابرح اثدحت نأ نايونت اسنرفو ايسورلا
 . . . ةيسايسلا هدوهج لع ىضقت نأ نكمي ةمساح ةيركسعتاءارجا ةيأ ذاختا

 .ةعاس ىفو هيلون موي رهظ دعب مادستوي ىف روطارمآلل هتاضارتعا درسو

 ىري امك ىركسعلا رايتلا دص ىف نايتي حجن دقو . مويلا كلذ ءاسم نم ةركبم
 تاطلسلا تبرعأ دقل» : ىلاتلا مويلا رهظ ءارزولا سلجم .ف ةلاحلل صخلم نم

 مامأ عقاد هنكل « برحلا نم رطخلا ةلاح ١» نالعإ ىف ةبغرلا نع ةيركسعلا

 نالعالا اذه لثم نأف , حاجنب كلذ ىلا ةيجوملا تاضارتعالا نع هتلالج

 ةدع ىف طسوتلا انيف ىلع حرتقا دقو , برحلا اهانعم ةئبعتلاو ةئبعتلا هانعم



 ديح ؟6 6س

 نم ىعاسملا لفهتو لمآلا عطقي نأ لبق اهلع درلا راظتتا بجي تاحارتقأ
 ةيضرم ةروص ىفو دحاو تقو ىف موقي نأب ءرملل لبق ال هنأف . مالسلا لجأ

 ' بجي هنأ ىلع هتالج قفاو » مث نمو « . ةيسايس ىرخأو ةبركسع لامعأن

 ناك دقو . «ىرخا تارارق ةيأ ذاختا لبق انيف ىدل ىعسملا نم الوا ءاهتنالا
 هيلوي ١9 ءاسم ىف ةيركسع تاءارجا نم طايتحالا ليبس ىلع ذختا ام لك

 نم دونجلاو طابضلا ءاعدتساو ةميقلا رودلاو ةيديدحلا ككسلا ةيامح وه

 ةلثام ةيوناث ىرخا تاءارجاو دودحاا ىلع ةمئاقلا عالقلا دادمإو م.:ازاجا

 دق تناك ىلاو هيل وي 7 ذنم اسورلا ىف ةيراج تناكىتأأ تاءارجالا كلتل

 . ةرئاد اهنم قيضأ تناكابنكلو اسنرف ىف ام رمأ

 نع ةيركسعلا تاطلسلا دص ىف لاونملا اذه لع قفوي ناتي ناك انيبو

 ةيكشاموايد عاسم ةدعب موقي ناك هحالصإ نكمي ال مساح ءارجا ىا ذاختا

 . . . قباسلا لصفلا ىف اهضعب لوانت انل قبس . . . هيلوي 7”. ىف ةماه

 اليوط تح ةلأسم نم قثوتسيل ىزيلجتالا ريفسأآ بلط ىف ثعب دقو
 ةييروأ برح عوقو ناكمإ ةلاح ىف ايناملأ مهب ام مظعأ تناكو مادستوب ىف

 بلط ىف ناني ثعب نيح ةرشاعلا فصتنم ةعاسلا تناكو .هرتلجنا دابح ىهو

 ةيوقلا ةروصلا كلتب برحلا عوقو ةلاح ىف هريلجتا دايح هيلا بلطو نشوج
 لكىطعت نآل ةديحلا ايناطيرب مازتلا ةلاح ىف هدعتسم ايناملأ نأ : ىهو ةيلاتلا .

 ناو اسنرف باسح ىلع ةيبروأ ضارأ ىلع ءاليتسالا ىلا ىرت ال اهنأب ديكأت

 . ةيسنرفلا تارمعتسملاب قلعتي ايف اذبك اديك أت ىطعت نأ عيطتست ال تناك

 نامت عيطتسي ال , اكيجلبي قلعتي امف هنكل هدنلوه دايح ايئاملأ مرتحتسو

 ردصي امب اهذاختا ىلا ايناملأ اسنرف رطضتس ةيركسعلا تاءلمعلا ىأ لوقي نأ

 برحلا ءاهتتادنع مرتحتس اكيجلب ىضارأةمالس نأ, حرصي نأ هعسوفهنكل اهنع
 ىف هرالجنا دايح نأب قثاو هنأ ىلع « ايناملأ ءادعأ ىلا مضنت ال نأ ةطيرش ىلع
 قافتال ةدعاق نوكي نأ حصي ىلاحلا عازنلا نم بشنت نأ دعبي ال برح



 ل سوس

 هتسايسب هيلا ىعسي ضرغ وهو اناملأو هرتلجتا نيب ليقسملا ىف دقعي دابح
 « زاعتملا يهم لوت نأ ذك

 ىلع لدت ةسعت ةطلغ دايحلا ىلع هرئلجتا هفقت نأ ناهتب بلط ناك دقل
 ةقفاومب ىارغ دراودا ريسلا در فقو ... نكي رثأ ءوسأ ندنل فك رتدقف . ءانغلا
 .ءارزولا سلجم ىلع درلا اذه ضرع رظتني نأ نود نكلو ثيوكسا رتسملا

 ةنودحت نأ نكمي ال , راشتسملا تاحرتقم نا لوقي نشوج ىلع در لوقت

 :قحسل حمسف نأ لاحما نم لعجت ةيداملا هرتلجتا ملاصم ناذ . ةدحاو ةظحل

 ايناملأ ذخأت ل ولو ىتح « ىمظع ةلودك اهزكرم دقفت نأ ةجرد ىلا اسنرف

 مسي ال كلذك .. اهتارمعتسم نم ءرهاظ وه كو ءاسنرف ىضارأ زم ًائيش
 مرتلجناف . اكيجلب دايحت قلعتي امف اهتحلصمو اهتابجاو ىلع مواست نأ هرئلجنا

 مويلا فو «.. فورظلا ىضتقت امسح لمعلا ىف اهتيرح لماكب ظفتحت نأ بحي
 دايح مارتحاب اديك أت ايطعت نأ ةيتاملالاو ةيسنرفلا نيتموكسلا نم بلط هتاذ
 ال ًاميظع ًافسأ ناتتب فسأ دقو . هكبتتت ال ىرخأ ةلود نأ مادام أكيجلب

 راذناب كلذ لبق ملع هنأ ول هلاق ام لوقيل ناك ام هناو .ايناطيرب دايح نم هبلط

 ةعساتلا ةعاسلا ىف نيلرب ىلإ لصو ىذلا راذنالا كلذ - ىكسفونشيلل ىارغ
 هتثداح لبق راشتسملا ىلإ سي وأ هزومر كفت مل ىذلاو ءاسم ٠؟ ةقيقدلاو

 رهظي اميف نشوج عم
 < حجارلا ف مادستوب تاعامتجال ةجشن هللوي ؟؟ ىف ذختا رخآ ءارجإو

 فالغ لخاد لسكورب ىف ضوفملا ايتاملأ ريزو ىلإ ةلاسر وجاي لاسرإ وه

 وعدي ام تمت نكي مل هنآلل زومرلاب اهب قربي نأ لدي لوسر اهلمح دقو . موتخم |

 بلط ىلع هسفن ضوفلا ريزولا علطي نأ ىف ًابوغرم نكي مل هنألو ةلجعلا ىلإ
 املف . هبيجوت ىلا ءىش لكدعب ةرورض كلانه نوكت ال دق اكيجلب ىلا هجوم
 افالغ نيمأ رزح ىف قبب نأب تاميلعت ىوس دحب مل فالغلا ريزولا ضف
 فلك اذإ الإ هضفي ال نأ لع لوألا فالغلا ىط ىف ًادوجوم رخآ ًاموتخم



 همس ة## و ح دس

 -هجوم ىقاهن غالب ىلع لمتشي ىلخادلا فالغلا ناكو . نيلرب نم ةيقريب كلذب .
 . هيلوي 76 ىف هدب طخم هكتلوم اهبتك ةدوسم ىلع ءانب بوتكمو اكيجلب ىلا
 _ نكمأ اذا ةيحلا اهتقفاومب اكيجلب لخاد فحرت نأ ىونت ايناملأ نأ هيفو

 -مكلمملا رابتعا ىلإ اهنم مغرلا ىلع رطضت ايناملأف » اكيجلب تضراع اذا هنكل
 » . ال ةودع ( ةيكمجلبلا )

 .موتخلا ىنابنلا غالبلا دقتو ايناطيرب دايح بلط  ناءارجالا ناذه

 .ناحجر ىلا دجلا نيعب رظنت ةئئاملآلا تاطلسلا تناك فيك نالدب لسكورب ىلا

 .برحلا نأب السم ناكنامتيي نأ ىلع نالدبال امهنكل ... برحلا عوقو
 ىلع راشتسملا ناف . برحلا ةحلصم ىف ذختا رارق ىأ نأ وأ ةلاحم ال ةعقاو
 . .ىلع طغضلا ةدايزب مالسلا ىلع ةظفاحلال هدوهج فعاض كلذ نم ضيقنلا

 .ةقفاوم نع يكسفونشيل نم. امهقلت ) نيفارغلت ةدبزب اهيلا ثعب هناف . . . انيف
 .فونوزاس ءايتسا نع سيلاتروب نمو طسوتلاب ايلاظيال حارتقا ىلع ىأرغ
 تلدوبت ىتلاتايقربلاب ابيلا ثعباك (ةرشابم ايسورلا ةضوافم اسعلا ضفر نم
 .«ةنيهرلا ةطخ ,لوبق ىلع ديدج نم ارثحو رصيقلاو روطاربمآلا نيب
 انيف نيب اهيف ىضملاو ةرشابملا تاثداحما باب متقو « دارغلب ىف فوقولاب ه
 وتو ال ءاصرا غريم راع نانو

 .نمىارغ هيئتري امب ءىنت ىلا كسفونشيل ةيقرب زومرتكف ءانثاآلاك لت ىفو
 هنأ قف شدو. ةضاخ ةفضبا هب نات انفو داردلب لالكتا ةذعات لع طولا
 .ىارغحارقاب نامتيب بحرف . . دايحلا ىلع فوقولا اهيلع ليحتسي دق هريلجنا
 .مجن, ىذلا رطخلا ىلا ةيوق ةرابعب راشأف هيلع قلع دقو .انيف ىلا هب ثعبو
 .فورظلا هذهىف اننإ ه : هلوق كلذ ىلع داز مث . ةضوافم لك اسفلا ضفر نم
 .طورشلا ًاقافو طسوتلا لوبق ىف ابيلع ملنو انيف ةراذو ثحن نأ بحب
 1 « اهركذ فنآلا ةفيرشلا

 .لمأ امب ندنلو غروبسرطب ناس ىلا قربأ اليلق عجب نأ لبق ًاريخأو



 ل ا 7

 هوجري سيلات روب ىلا قربأف . طسوتلا قيقحتو برحلا ءرد ىلع دعاسي نأ
 ف فقت نأ ةطيرش ىلع نكل طسوتلا ىف نوضام اننأ فونوزاس غلبي نأ «-

 « .ايسورلا بناج نم اسعلا دض ةهجوملا ةيئادعلا لامعأللا لك ةنهارلا ةنوآلا

 حيرصلاهاضي| ىلع ىارغ دراودا ريسلا ركشب هفلكي ىسفونشيل ىلا قربأو
 «هحرتقم لوبق ىف اهيلع ملن انناو انيف ىدل طسوتلا ىف نوضام اننأب هربخي نأو

 ةيضاقلا طسوتلا ةطخ ىلع انيف نم در آاريخأ ناتي قلت هيلوي ©. حابص ىفو

 ىلع ىوطنيو قالطالا ىلع ضرم ريغ أدر ناكهنكل « دارغلبب فوقولاب »
 ديعي نآل هدادعتسا دلو تشرب ىدبأ دقف . ةيرهوجلا هطقن نم ةطقن ىف صلختلا

 دلوتشر. تنوكلا نكل هام ضارأ ىفاسمنلل ةحلصم ال هنأب هحرصت
 عيطتسي ال هنا ىرخأ تاحيرصت نم ةيركسعلا تاءارجالا لوانتي امع لوقي.

 ًاغيلبت قللأ نأ نود مويلا ءاسم ىلإ تنل دقو . لاحلا ىف ًادر ىنيطعي نأ

 « . ةعرسلا بلطتي رمآلا نأ نم هتيدبأ امم مغرلا ىلع ًاديدج-

 درسف رهظلا ىلاوح ةيسوربلا ةيجراخلا ةرازول ةلاحلا ناهتب لمجأ دقو

 غروبسرطب ناسو انف نيب مافت داحبال دوهجم نم لذب ام كالذ ىلع ءانب

 لالتحا ةدعاق ىلع طسونلل ىارغ هآترا ىذلا حارتقالا نم ديبأتلا ًادمتسم

 ريغ لازت ال هيعاسم ةجيدن نأب لسي نآل ًارطضم ناك هتكل دارغلبل اسفلا
 ةمساحتاءارجا ذختت ال نأ ىلع كلذ عم روطاربمالا قفاو دقو . ةنومضم.

 ناك ام هسفن هنأ نع الضف . انيف ىدل ىعسملاىهتتينأ دعب الا ةثبعتلا ليبس ىف
 درت مل ىعاسملاهذهتماد ام مالسلا ظفحل هيعاسم نع لدعي وأ ءاجرلا عطقيل

 اييرص نأ نم ايلاطيا هتأترا ام ضفر دلوتشر. نأ رهظلا دعب لع دقو
 ٠ غالبلا دونب نم سداسلاو سماخلا نيدنبلا لوبق ىف رمآلا رخآ ىف بغرت دق

 دادعتسالا اذه تدنأ اهنا ول كي نأ نكمي ناك لوبقلا اذه نأ ًايدبم : ىتاهنلا

 لاخلا ةعيبطب فلتخت اسْعلا طورش نأف برحلا تماق دقو نآلا امأ » لبق نع
 ...« لبق ىذ نع
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 تأجل هيلع اهتين انيف تدقعام ىلا نيلرب : ةيجراخلا ةرازو ىدتبت ىكلو
 خضري نأ رظتني ال هنا ىكشريشت ةباجإ نم تيلع اهنكل نؤفيلتلا ىلإ

 | . . اهيلع هضح نامت ءىقام ىلا طسوتلا تاحارتقال داوتشرب
 نك ودم ارسنرف بلاغ ءانثأألا كلت ىف ًاضيأ روطاربمآألا ريص ليعو

 . تمركت اذا ةقيقح ارك اش نوك ل ىتنا » هل الئاق ًاريخأ نوفيلتلاب ًاصخش

 « ةنكمت ةصرق برقأ كرارقب لع

 درلا لع انف لمحت نأ لاوخلا اذه ىلع ًاثبع لواح نامتب ناكامنب هنا ىلع

 حابص ىف ناك نأ دعب . ةلاحلا ةيحان نم دادزي هقلق ذخيأ دق هكتلوم ناك هيلع

 روطاربمالاو ناب هذختا ىذلا رارقلا مازنلا ىف ًابغار لازي ال هيلوي م٠.

 ايناملأ بناج نم ةئبعتلا مزلتست ال ةيئرجلا ةيسورلا ةثبعتلا نأب.
 ناكو برحلاولا ابروأب عفدت ايسورلا نأب ًاعنتقم ناكهكتلوم نأ رهاظلاو

 لب ايناملأ وأ اسقلا نوكت ال نأ  ةيدتعملا ىه ايسورلا نأ رهظيل - ىري
 هيراكناوب رظن ةهجو هبشي ىأر وهو برحلا نالعاب ةئدابلا ىه ايسورلا

 ابروأب عفدت ايناملأ نأب نيعنتقم اونا ذإ هبشلا لك نوبك ل وجو جوليلابو
 . اهل رخدي نأ بحي ءادتعالاب هدأ رزو ناو برحلا ىلإ

 لاحم ا نم نإ لاق فونوزاس نا عمس نأ دعب مويلا كلذ رهظ دعب هنكل

 ذنم ةيراج تناك تادادعتسالا نأب ٍلسرصيقلا ناو : ةيسورلا ةئبعتلافقي نأ

 ءديدش اسملاو ايناملأ ىلع رطخلا نأ دقتعاو هكتلوم قلق دادزا مايأ ةسفخ

 : دارنوك ىلا اذه هب قربأ امب ىوسُملا ىركسعلا قحلملا ترن ىلا ثدحتف

 رجم او اسقلا ءىبعت مل اذا ةبيصع ةلاحلا ربتعي هنا هكتلوم لاق دقل د

 اه ترمأ ىلا هئبعتلا نع ايسورلا هتتلعأ ام ناف . ايسورلا دض الاح
 ىف هيلا راشي نأ بجيو ةلباقم تاءارجا رجمنلاو اسفلا ذختت نأ مولتسي

 عم اودقعأ . هدهد ةهدمرتم ايناملأل ةبسنلاب أشنت اذبو . ىنلع نايب

 ًاوضع قبت ىكل كلذو تاضيوعتب هيف اهنودعت فيرش قافتا ىأ ايلاطيا
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 دودحلا ىلع ًادحاو الجر عقاولا ىف اوكرتت الف , ةيئالثلا ةفلاحا ىف الماع
 مالسلا ىلع ةظفاحملل نآل نأ نم هرتلجنا هب مدقتت ام اوضفرا . ةيلاطيالا
 .رجملاو اسفلا ذاقنال ةصرف رخآ وه ةبروأ برح ىف ةيابنلا ىلا تابثلاف

 « . طرش الو دبق الب اينامأ اهعم ىضمتس مو

 ريغ ةروص ىف ىدسأو هتطلس دودح اذه همالكب هكتلوم زواحي دقو
 ركلسم ناكدقو . هدحو راشتسملا صاصتخا نم ىه ةيسايس ةحيبصنب ةبسانم

 لخدت رطخ ىلع لديو ىربكلا ةيركسعلا رورش رم رش نع ربعي اذه
 نأ هتطلس نم نكي ملف ةقئاضلا تقو ةيندملا نوئشلا ىف نيبركسعلا نيفظوملا

 ةسنلاب 0هودو 60690618 دجوت ةيسورلا ةئيعتلا نإ لوقي وأ ةفلاحا رسفي

 ىتلا تابجاولا رسفي نأ هدحو راشتسملا صاصتخا نم ناك امنا ايناملأل
 ناهتيب ناك ةقباسلا ةليللا سفن ىف هنأف كلذ عمو . ايناملأ ىلع تادهاعملا اهضرفت

 ةيئرجلا ةيسورلا ةثبعتلا نأ ايسورب ةييرح ريزو نيابنكلافو هكتل وم ربخأ دق
 دقو . ةينا#لالا ةئبعتلل دعب قلخت مل ةبسانملا نأو فلاحتلا ةلاح دجوت ال

 هحرتقا ام ناك دقو . ... ًادج ةرتاف ,ةضراعم اذه ىف ةكتلوم ضراع

 طخ لبع ضقاني مالسلاب قلعملا ىناطيربلا حرتقملا ضفر نم اسما ىلع
 هكتاومل رذعلا ساكلا ليبق نم هلعلو . تاذلاب هيلا ىعسي ناهي ناكام ميقتسم

 رثكأ ةيصخشلا هئارآ نع ىوسفلا ىركسعلا قحلملل برعي ناك هنأ هادبأ ام
 0دهد5 6مهلو:3 نع ءىث دريم هنأل ةيعمر ةقي رطب حصنلا اسمنلل مدقي ناك ام
 ... كتل وم تاظحالم نعىوسفلا ريفسلا ري رقت ىف ىناطيربلا حرتقملا ضفر وأ

 انيف ىف ىكشريشت ىلا ,.. مقر ةلجعتسم ةبقريب راشتسملا ثعب دقو ...
 امب هطيحيو هضفرت نأ رظتني اسفلا نأ هيلا لقت ىذلا ىارغ حرتقمب هركذي
 غروبسرطب ناسو سيراب ىدل مالسلا ليبس ىف لمعلا نم ىأرغ هب دعو
 :لاق ةيوق ةحصنو ًاراذنإ كلذ ىلع داز م
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 انيف نأف .ىش لك انيف ضفرت اهني هرتلجنا ىعاسم تحمي اذا هنأ

 امنيب اهيلا رجنسم ًابرح لاح لك ىلع ديرت اهنأ ىلع ليلدلا تماقأ دق نوكت
 ركرم ىف انبعش نيعأ ىف انعضي اذهو . ةياوتسملا نم اولخ ايسورلا لظت

 « ىارغ حارتقا لبقت نأب حاحلاب اسمنلل حصتن نأ الإ انعسي ال كلذأ ءىس
 . لاح لك ىلع اهزكرم اهل ظفحي ىذلا

 ىلا ةيناث قربأ هيلا اذه هب ىلدأ ام نامت عمس ايلف ةكتلوم هب عمتجا مث
 ذفنت ال نأ كوجرأ ٠ هل لوقي ءاسم ٠١ ةققدلاو ١١ ةعاسلا ف ىشريشت

 نم ىذلا ببسلاو « .ةنهارلا ةنوآلا ىف ,.. مقر ةيقربلايف ةدراولا تاملعتلا

 ىشريشت ىلا اهب ا كا دب يمول
 تيغلأ دقل ه : لسرت مل ىلا ةيقربلا ىف لاق دقو . ابنم الدب ىرخأ لسرأ لب

 نأ ةعاسلا ىتخلبأ برحلا ناكرأ ةئيه نآألا ...٠ مقر ىف ةدراولا تاملعتلا

 رارق ذاخأ ىلع انمترتس قرشلا ىف ةصاخو ةيركسعلا اتناريج فلاوادمتنا

 لدي اذمو « . ةأجافملا رطخل انسفنأ ضرعن نأ ىف بغزن ال انك اذا عيرس

 عضوت دكت مل ةيقربلا هذه نكل هكتلومل ًاريخأ خضر دق ناهتيب ناكول اك

 ىرنه سنربلا ىلا هرتلجنا كلم اهب ثعب ثعب ىلا ةيتآلا ةيقزبلاب راشتسملا لع ىتح

 : اسفر فوأ

 ىين عم قافتالا ليبس ىف مويلغ ىعاسم نع تعمم ام رس دقل
 | اسنرفو ايسورلا لحل اهاراصق غرفت ىموكحو .. . مالسلا ىلع ةظفاحملل

 دارغلب لالتحاب اسملا تعنق اذا ىرخأ ةيركسع تادادعتسا فقو ىلع

 كلتىفو ةيضرم ةيوست اهيلاطم ةيوسنل ةنيهرك ةرواجما ةبيرصلاضرالاو

 مويلغ نأ نم قثاو ىنإ . ةيرحلا اهتادادعتسإ ىرخأ لود فقت ءانثلا

 كلذب تبثيف حارتقالا اذه لوبق ىلع اسملا لم ميظعلا هذوفن مدختسيس

 وجرأ .ةيلود ةثراكن وكي نأن كك ام عنمل عم نالمعت هرتلجناو انناملأ نأ
 ةظفاحملل ىعسو ىف ام لمعأ نأ ىلع رمتسأسو لمعأ ىنأ مويلغل دكؤت نأ

 .«ابروأ مالس ىلع
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 ,ىتلا ةيقربلاب ثعبي نأ نم الدبف ءاجرلا تيم ناهتي ىف تيحأ ةيقربلا هذه
 ىلع اسفلا لمحت نأ ةقيلخ تناك ىتلا ةميزملا هكتلوم رابخأ اهنفضو اهصن عضو
 .كلملا ةلاسرب اتيف ىلا ثعب كلذ لعفي نأ نم الدب لوقن ء ةماعلا ةئبعتلا ريرقت

 جروج كلملا ةيقرب دلوتشرب غلبي نأب كشريشت فلكف . . . ةيدولا جروج
 انيعم ارارق انيف فخنت نأ ىف ةحلم ةبغرلا نأ ديدج نم فاضأو « ءاطب|نود »
 .راهنلا ءانثأ ىف

 ةظحل لمآلا عطقو ددرت ناب نا ىلع لدن تايقريلا هذه نأ رهاظو

 ًايئاهن ًامات ًاريبخت هفقوم ريغ هنا ىلع ءانايحأ اومعز اك لدت ال اهنكل ةزيجو

 ملعي نا لبق ايسورلا ىلا ًايئاهن اغالب لسري نا ررقو هكتلوم طغضل نالو
 ىلا ةيناث مدق كلذ نم ضيقنلا ىلع هنأق . تاعاس ةدعب ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلاب

 كلملا اهب ثعب ىتلا ةيقربلا ةروص ىف ايناطيرب حرتقم زيجو ءاطبإ دعب انيف
 ناكدقو . 7٠٠ ةميقرلا ةيقربلا ىف دراولا ىوقلا هراذنا ددجي مل ناو جروج

 تادادعتسان ع هكتلوم هيلا هلقن ىذلار بخلا ىلا ًاعجار اليوط مديل ىذلا هددرت

 ايناملأ لسرت نا ضفري لظ انيعم اذه نكي مل ام هنكل . ةيركسعلا ايسورلا
 .كلذ «  برحلاب ددهملا رطخلا » ةلاح نالعاب رمأتوا ايئاهن اغالباسسورلا ىلا

 ىلع مصصم ناكدقو : ةيناملآلا ةئبعتلا ىف ةيئدملا ةوطخلا دعي ىدلا نالعالا

 هف فوقولا حارتقا ىلع ًادر انيف نم قلتي نا ىلا كلذ نم لوطا رظتني نا

 ةلاسر ىف تبث انك ًائئابن ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلا أبن هيدل تبني نا ىلاو دارغلب

 . ىلاتلا مويلا حابص نم ؛. ةقيقدلاو ١١ ةعاسلا ىف تلصو سيلاتروب نم

 هكتاوم ناك املو . ابيرق نيتطقنلا نيتاه نم دك أتي نا لمأب ناك دقف

 نا ىلع ناهي قفأو دقق لجاع رارق ذاختا بوجو ىف ناحلي نياهنكلافو

 8٠ ليل رارق ذختي ل مث نمو . هيلوي م١ ىلاتلا مويلا رهظ رارقلا اذه نوكي
 هثيدح بقعو ديدشلا مؤاشتلا ىلع لدت ةجبلب نيفحل هكتلوم لاق دقو . هيلوي

 رهظردصيسو » هلك اذه ةمتاخ نوكت فيكم عيال هنا ء زيجو دمأب ناهي عم
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 :ةلالجانأو ةييرحلا ريزوو راشتسملا لباقنسف برحلاب وأ لسلاب اما رارق دغلا ْ

 .ةتبعتلا نع امبيلع دمتعي نيريرقت قلت دق ناك كتل وم نأ ىلعو « . روطاربمألا
 .نأ بحأ « ةئبعتلاب هتلالج لعريشأ نأ لبق ىتنإ ه :فاضأ دقق ةماعلا ةيسورلا

 « . ةيسورلا ةئبعتلا أبنل ًاثلاث ًادك أت رظتنأ

 .ةينوفيلت ةلاسر هكتلوم قلت هيلوي م١ حابص نم ةعباسلا ةعاسلا ىفو

 .ناكرأ ةئيه ىلا ىمتني ةيقرشلا ايسورب لامعأ نم نياتشنلأ ىف ميقم طباض نم
 .ءارمح تانالعا نأو ًامامت دودحلا اودص وأ نييسورلا نأ اهف لوقي « برحلا

 .نأ ىرورضلا نم ه : لوقي هكنلوم درف . تقصلأ دق ةئيعتلا رمأ نمضتت
 اذا ام دك أتأ نأ بحب ىتأف ةقصلملا تانالعالا هذه نم نالعإ لع لصحت

 نأ عيطتسأ ال كلذ نم دك أتأ نأ لبقو . اندض نوئبعي ةقيقح اوناك

 ناهتي نأب ملسي هسفن هكتلوم نأف ىرخأ ةرابعبو « ةئبعتلاب ًارمأ ردصتسأ

 قلطملا ىتاهنلا ليلدلا ايناملأ ىدل ماق اذا الإ رارق ىلع قفاوي نأ هركب ناك

 .ىف اهب رمآلا ردص دق ناك ىلاو اهيف هبتشي ناك ىتلا ةماعلا ةيسورلا ةثبعتلا ىلع
 .سيلاتروب نم ةبقرب ىف ليلدلا اذه ءاج ًاريخأو . ةعاس ةرشع ىتتثا نم مقاولا

 نا ول  ليلدلا اذه قلتي مل نامْني نأ ولف احابص ؛٠. ةقبقدلاو ١١ ةعاسلا ىف

 .نأ حجارلا نم ناكل  نييسورلا نييركسعللو فونوزاسل خضري ملرصيقلا
 ... ناهتكلافو هكتلومل ًادماص ناهتب لظي

 ' رطخلا » ةلاح نالعأب رارق ذاختا ىلع ايناملأ لمح ىذلا نأف كلذ عمو

 .ةيسورلا ةئبعتلا ناك ةثبعتلا ريرقتو ةيئاهنلا اهتاغالب لاسرأف « برحلاب ددهملا
 امك دارنوكو هكتلوم نيب . ًايركسع اقافتا , ال شيطلا لع ةيوطنملا ةماعلا

 ةيروآلا برحلا ىرتوهو تلعف ام ايناملأ تلعف دقو . رناكر وتكدلا ىلا لبخ

 ايسورلا هيلع تمدقأ امب تناب اهنأ ناهتيل ىتح نيبت برح ىهو ةكيشو
 0 .اهمرفمال
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 هيلوي ١ ىف ةماعلا ةيوسعلا ةئبعتلا
 ايسورلا عم برحلا نم فوخلا امهودحي انيف ىف دارنوكو دلوتشرب نكي ل

 ىئاهنلا اسفلا غالب مث نمو . امهودح ابيرص ةبراح ىلع ميمصتلا ناك ام ردقب.
 ةريثلا تاءارجالا بنجتب ةيانعلا عم اهدحو اييرص دض ةيئزجلا ةئبعتلاو.

 . هلك هفصو ىلع انيتأ ام وهو اببرص ىلع برحلا نالعإ مث , ايسيلاغ ىف
 لازيال دارنوك ناك ليانقلاب دارغلب برضو انبرص لع ف حلا دعب ىتحو

 ىلا ادونج لري ل اذلو حلسملا لخدتلا ىلا أجلت نل ايسوراا نأ ضرفي.
 ىاهدوتج ءىبعتس ايسورلا نأ فونوزاس نلعأ امل هنكل . ىسيلاغلا ناديملا

 نادي« نأ كردي دارنوف ذخأ اييرص دودحاسُلا تزاتجا اذا ةيبونجلا ميلاقألا
 تبع ىه اذا ةيسورلا دونجلا نأب فونوزاس ديك أت ريتعاو رطخ ىف اسيلاغ

 ديكأتلا اذه ريتعا لوقت  اه.ديأب اهحالسو كارح الب دودحلا ىلع فقتس
 ةيحان نم ةئبعتلا نوكتل اسفلا ءىعت نأ ىلع لالا ىف مم اذإو اكحضم.

 ةحان نمو « ةقوفتملا ةيسورلا ىوقلا لابح اسفلا ةمالس هيضتقت ًاعافد ءارجا
 اسورلا فيخت اهنا ودمي اهف دارنوك نظ ايسورلا ةعدخ لياقت ةعدخ ىرخأ
 ةعيلط ىف انيف ىف ىناملآلا ريفسلا تيثأدقو . قطنملا نع ًاديعب اذه هنظ ناكف.
 نو.مصم ءايناملأ ةقفاوم درجمب ةئبعتلا لعن وممصم انه مهنأ » :هيلوي ©.موي.

 : مهحارتقاو . كلذ نم رثك أ ةئبعتلاب ايسورلل اوحمسي الأ ىلع اتباث اممصت
 ةئبعتلا أدبتس هئبعتلا ترمتسا اذا هنأ سيرابلمث غروبسرطبناسل اول وهنأ

 ْ . « اناملأو اسقلا ىف ةداعلا»
 ىاملالا تفسلاب احلي نا اياتزاداروكو:كوتشور نا اذه ىععو

 ةماعلا ةئيعتلا ىلا نآجلتس طسولا ىلود نأب اسنرفو ايسورلا ددب ناتي لعحجي
 . ةئبعتلا تاءارجا نع ايسورلا تفكاذا الإ

 لثم ذاختاب ايناملأ عنقي نأ نيلرب ىف ىوسفلا ريفسلا لواح امل هنأ ديب
 ىلإ اهتاضارتعا مدقت نأب اسمنلل تحصنو . . ايناملأ تضفر .ارجألا اذه.
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 , طبملا باوجلا اذهلوصو رظتي مل دارنوك نكل .اهسفنب غروبسرطب ناس

 لصاوتملا ناهتي حاحلال ايدج ًاثارتكإ ناثرتكي دلوتشرب الو وه ال نكي ملو
 حارتقا وهو «مالسلا ىلع ةظفاحملل ىارغ حارتقا لوبقب ماودلا ىلع هحصنو

 دقو « ريثأتلا ةذلاب ةروصي ه ءادغلا دعب هيلوب ١“ ىف همدق هنا ىكشريشت لوقي

 عفريس هنا ىوس لقي مل هنكل « ًاتماص نوللا عقتم , دلوتشرب هيلا ىنصأ
 .. .لاحلا ىف روطاربمالا ىلإ رمآلا

 دق ىكشريشت ناك ىلا ناهتي ةحيصن مغرب دارنوكو دلوتشرب نأ ىلع
 فيزوج او.شرفل امهتلباقم ءانثأ خيشلا روطاربمألا اعنقأ دكب املو اهيلع ثح

 ؛ اسفلا دض برحلا ةعباتم : ىهو  ةينآلا تارارقلا ىلع قداصي نأب رهظلا دعب
 رمآلا ردصينأ ؛ هرهوج ىف هلوبقنود ريثك بدأ ىف ىارغحارتقا ىلع درلا

 رهش نم عبارلا نوكي نأ ىلع سطسغأ لوأ ىف سلا ىف ةماعلا ةئيعتلاب

 . . . ىلاتلا مويلا ىف اهف ثحبي ةلأسم هذهو ةئبعتلل لوآلا مولا وه سطسغأ

 ثداوحلل ةريخالا ةلسلسلا ىف مساح الماع ةماعلا ةيوسغلا ةئبعتلا نكست مل

 ةئبعتلا رمأ ردص نأ دعب الإ ردصي مل اه رمآلا ناف برحلا تيبس ىتلا
 تاءارجالا ىلع دعاست ملاهنا نع الضف ةعاس ةرشع ىناهب ةماعلا ةيسورلا
 . ةيسورلا ةئبعتلا ىلع ًادر ايناملأ اهتذختا ىتلا

 اوسنرف ةقارم لع لضح نأ دع'كاذ ا زول ناو عدخ دقو

 هرهاظتب دلوتشرب اهعدخ لوقن ةماعلا ةيوسفلا ةئبعتلا للع ةيئاهنلا فيزوج

 تفشك ىلا ةيقيقحلا هتاين هضقانت ةملاسملا ىلع ءاوطنا رثك أ ًافتوم فوقولاب
 ثدحت دقق . رهظلا دنع دقع ىذلا ىرسلا ىرازولا سلجملا ليصافت اهنع

 اسقلا نأ ًاعيمج لودلل معزو ءدولا ىف ةياغ ًاثيدح انيف ىف ىسورلا ريفسلا ىلإ
 امكءدقتعي ىناطيربلا ريفسلا لعجو . ىارغ حاربقا نه برتقت نآل ةدعتسم
 . . . ًاريخأ تنال دق عقاولا ىف اسغلا نا «كلذ دعب ىارغ ىلإ بتك

 ىف ةين لقأ نع دلوتشرب داعتبا غلبم نع كلذ عم نآلا فشكي ىذلاو



 دعاس

 ىوسفلا فحزلا فقوي اضرلاو طسوتلل افي رش ًايقيقح ًاخوضر خوضرلا

 دلوتشرب ناف. ىرازولا عاتجالا ىف راد ام تبثي ىذلا رضحلا وه اييرص ىف

 ًاآضح هاوبق ىلع ضحب ناهي نأ نابأو ريخألا ىارغ حارا الع نأ دعب

 لوصولا ائاد لواحت ةطسوتملا لودلا نأ لع تلد دق ةبرجتلانأ ىلإ راشأ ا 5

 : هطورش نم ءىش نع لو زنلا ىلع لودلا نم دحاو قيرف ماغراب قيفوتلا ىلإ

 اريلجناو اسنرف لثمت ثيح نآلا اذه نول واحس مهنا مجارلاو

 (اسفلا ) نحن امأ نهارلا ف رظلا ىف ةيسورلارظنلا ةهجو امبأ ايلاطياو
 . ًادج هيف كوكشم رضاحلا تقولا ىف انل ندنل ىف ىناملآلا ريفسلا ديأتف

 انخلاصم نع عفادي نأ الإ ىكسفونشيل سنربلا نم رظنني .ىش لكف
 ىف اثبعف طقف انتتاكم دايدزاب نآلا ىهتنتس انتكرح تناك اذإو. ةمه

 ًاقلطم ًائيش هنم ىنحن نل د أرغلب لالتحا درجم ناف . هنف انع يقاهك قار

 لطاب فرخز درجم نوكس هلك اذه ذإ . هيلع ايسورلا تقفاو ولو ىّح

 ىذلا ىلرصلا شيجلا ةصاخو ابيرصل ذقنملا رهظم ىف رهظتس ايسو هرلاف

 نوكت ثيح ايرص ءادتعا عقوتت ثال 0055 املس لظي

 نيتك نآلا يف اهم رسأ فوراللا

 ىلإ ليبس ال هنأب لاحلا ىف هتلالج حرصف فيزوج اوسنرف لباق كلذل

 لوبق بنجتب ىنعن نأب ٠ ةيضاقلا ةطخلا لبق هنكل ةيركسعلا تايلمعلا قايتعا
 رهاظتت نأ بحب انباوج ةغيص ىف انكحل هرهوج ىف ىزيلجنالا حارتقالا

 .. هلوبقل دادعتسالاب

 ئذلا ازيت ضراعي ملف كلذ نم دعبأ ىلا 52 :ةؤالهو هقفاو دقو

 رميّوم دقع ةركف درحب نا ه جريتس ىدبأو . رييغتلا لك نآلا هفقوم ريغ

 ناكو « . اهلوبقب رهاظتلا ىتح ىثاحتي نأ رثؤي هنا ةجرد ىلا ةضيغب طسوتلل
 هاركذ لازت ال ندنل رمتؤم ىرجب ؛ نآل رمتؤملا ةركفل ًاَضيأ ًايداعم .كسنلب

 « . هرظنلك رظنم راركت ضفري فوس هلك ماعلا ىأرلا نأ ةجرد ىلا ةبعرم



 نإ قف ع

 اسفلا نأ نم قافولا لود نيب ًاعئاذ ناك امل ةمس ال هنا مضتي اذه نم

 تنلعاو ىثابنلا اهغالبب ايناملأ تلخدت نأ الول نيلت نآل ةدعتيسم ًاريخأ تناك
 تين الا لغد ل ايناملا ناف., ةئاعلا .ةيزوآلا برملاب هلغش ترملا
 . ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلا

 هيلوي ؟١ ىف ايناملأىف «برحلاب ددجملا رطخلا»

 ىف هديب طخب دعأف ةيباس ةيوسن رومآلا ةيوسن عقوتي روطاربمالا ناك
 تايقربلاهيف لمجأ هيلا ريمأألا برح ناكرأ ةئيهل ًاضيفتسمًانابي هيلو م١ حابص
 ىلا سماخلا جروج ايي ثعب ىتلا ةيقربلا هنضو رصيقلا عم تلدوبت ىتلا

 انيف ةرازول اهتيدبأ ىلا ناحرنةم هبشت هتاحرتقم نا » : الئاق ىرنه سنربلا

 نيب ًاريخأ ةيساموابيدلا تاثحابملا تأدب دقل . ..در الب مايأ ةتس انتكرتق

 روطاربمألا انييو «. لخدتت نأ ندنل ًاضيأ فوهرتيي تجرو فوهرتييو انيف
 . كشلانم لظا الاجم كرتي ال امب نلعت ةنوفيلت ةلاسر نيلرب نم قلت اذه ىف

 رظتني نأ نود جروج كلملا لا قريأف .ايسورلا ىف ةمئاق ةماعلا ةئبعتلا نا

 : لوقي هتيجراخ ةرازو ريشتسي ىح

 ىراكفاو قفنت كتاحرتقم نا . ةقيقرا كتبقرب اريثك كل ركشأ
 دقو . ندنل ل اب توا نال ا تاناببلا قباطتو

 رمأ ىكين نأ ديفي ًايممر اراعشإ ىقلت هنأب راشتسملا نم أبن ةعاسلا تيقلت
 | موفأ ام جنات رظتني مل ىتح وهف . اميلكأب هلوطسأو هشيج ةئبعتب ةلللا
 نم ذختاأل نيلرب ىلا ماق انأو .امأبت نود ىتكرتو طسوتلا نم هب

 دونجلا طبارت ثيح ةقردلا ىدودح ةمالس“ نمضي ام تاءارجالا
 ٠ العف ةيسورلا

 ةعاسلا ىف اهب رمآلا ردص ىلا ةءاعلا ةيسورلا ةئبعتلا أبن نيلرب غلي مل
 هنأف ةشهدلا ىلا وعدي اذ فهو . ارخأتم الإ هلوي م": ءاسم نم ةسداسلا



 ا

 غروبسرطب ناس ىف اناك جنلجيا ىناملآلا ىركسعلا قحلملا الو سيلاتروب ال

 دق أبنلا ناك نأ دعب هيلوي ١» حاص ىتح ىثاهنلا ةئبعتلا أبن نع ًآئيش نابلعي
 ملع نأ اف . تاءاسب عراوشلا ىف تانالعالا هب تقصلاو فحصلا ىف عبط

 ةقيقدلاو ٠١ ةعاسلا ىف اذه هب قربأف سيلاتروب ىلا لوره ىتح هب جنلجيا

 : لوقي احابص +

 لوالا مويلاو . ةماع ةئبعت لوطسالاو شيجلا ةئبعتب رمآلا ردص

 . هيلوي 8١ وه ةئبعتلل

 ىف نيلرب ىلا ةرايس روطاربمالا لقتساف مادستوب ىلا ريخلا ناب غلبأو

 ةعامساا قو: نوزرخآ نوفظومو كتل ومو نايتن هرضح اعاتجا دقعو لاجلا

 بترت دقو « برحلاب ددبملا رطخلا » ةلاح نالعا ررقت رهظلا دعب هدحاولا
 تناكو ةيلعفلا ةثبعتلل ًاديبمت تاطايتحالا نم ةفئاط ذاختا نالعألا اذه لع
 ايسورلا اهبلع تحاطصاىتلا ء برحلل ةدعملا ةرتفلا ه لبق نم تاطايتحالا هذه

 نزأ هانعم نكل . ةئبعتلا اذه مزلتسي نأ متحما وأ ىرورضلا نم نكي لو
 ةعاسنيعبرأو نامث لالخ ىف ةئبعتلا هولتت نأ عقونت تناك ةيناملآلا ةموكسحلا

 . برحلا اهانعم ةئبعتلاو « لقا ىلع

 ىتح ةقيقح سلا تدارأ ةيناملآلا ةموكحلا تناكول هنأ ًاريثك لبق دقل

 مث ةيناملألا ةئبعتلا نالعاب تعنق تناكل ةيسورلا ةئبعتلاب تبلع نأ دعب
 . ىمورلا شيجلا نأ نمهب دعو ام فو فونوزاسناكلو عافدلا فقوم تفقو
 ةصرف نييسايسلل حاتأ اذه ناكل مث . هديب هحالسو فقيس لي مجاهي نل

 وه ةئبعتلا ىلع مئالملا درلا نإ لبق ةلخا ىلعو . ىلس لح داحبال ةديدج
 ةعقاو ةقيقح اذه مدح لوقلا اذه باحصأ لفغيو . برحلا ال ةئبعتلا وه
 اهاجر ذخأ دق تناك نيلرب كلذكو سيرابو غروبسرطب ناس نأ ىه
 اذهو : برحلا اهانعم ةئبعتلا نأب لئاقلا أدبملاب ليوط دمأ نم نويركسعلا



 ( ثلاثلا ردنكسا رصيقلاك)ةيسايسلا تاطلسلا ىهسأهيف نيبركسعلارطاش ىار
 تائيف رييادت ىف ةئبعتلا نأ ىه ىرخأ ةقيقح لدجلا اذه لفغأ كلذك

 ةطخلاب و طابترالا لك ةطبترم ةراقلا ىحاون ةفاك ىف ةماعلا برحلا ناكرأ

 بلغأ ىف صنت لب بسحف دودحلا ىلا فحزلا ىلع صنت ال ىتلا . ةيرحلا
 ىحر ةراداو موجهلا ةيزم باستك آل دودحلا زايثجا ىلع أضيأ تالاحلا
 نولهاجتي لوقلا اذه باحصأ نأف كلذ نع الضفو . ودعلا دالب ىف برحلا

 تارابت“ الا ىلع ناحجرلا ىف , ةيركسعلا ةرورضلا » ذخأت ةئبعتلا تعقو ىتم ةنأ

 لك ايلسم ناك هنأف صاخ عونب ايناملأ ىف حيحص اذهو . ةيسايسلاو ةيندملا
 ىلع ناك امل هنأ نيلرب ىف اماسم ناكاك سيرابو غروبسر طب ناس ىف ميلستلا

 ايسورلا اهلع هقوست نأ نكمي امب ةددبم تناكو نينادبم ىف براحت نأ ايناملأ

 هجوت نأ متحلا نم ناك ءددعلا ىف اهشويج قوفت شويج نم اسنرفو
 ش ابعسي نكي مل ىهف . هدعب رخآلا ىلا مث الوأ مصخلا اذه ىلا ىربكلا اهتبرض

 نم ديفتست كلو لاحلا ىف نينادبملا الكهجاوتو ةيساسآلا اهاوق ءىرحجت نأ

 اهيلع ناكايسورلا عيطتست ام عرسأب ءىعتنأ عيطتست اهنأف ةعقاولا ةقيقحلا

 لازت ال ةيسورلا ىوقلا نوكت اهني برغلا ىف اسنرف ىلع موجملاب ًادبت نا
 قوفتي ددعلاف اهرخأت نم ضيعتست نأ بحي ناكو . ءطبب قرشلا ىف دشتحت

 اباثم ةئبعتب ةئبعتلا تلباق اننا# لأ تناك ولو . ةعرسلا ىف ةيركسعلا اهتادأ

 ناكل (ابلشف حجرم ) هيساموابيد تاضوافم ءانثأ عافدلا فقوم تفقوو

 أبعت نآل عستأ تقولا ناكلو ةعرسلا ىف اهل قوفت لك عيضت نأ اذه ىنعم

 ةلئاه عومج ىف ةبقرشلا ايسورب دودح ىلع ًايردت دشتحتو ةيسورلا شويجلا

 ىف ددعلا ىف اهقوفت ىوق ةهجاومو اهاوق ميسقت ىلإ امإ كلذب اينأملا رطضتف

 هيجوتو ايسورلا وزغل ةيقرشلا اهضارأ ضيرعتىلا امإو « ًاعمبرغلاو قرشلا
 مالسلل ايناملأ ةيهارك نكت ملف نذإو . برغلا ىف اسنرف دض ربك آلا اهدوهجت

 يه ةجودزملا اهدودحو ددعلا ىف ةلقلا اهمزلتست ىتلا ء ةيرحلا ةطخلا ١» لب



 اال

 رث أى لع ةثبعتلا ءىجيو ء برحلاب ددهملا رطخلا ه ةلاح نالعإ بقع اهتغرأ ىلا
 . اهدودح ءاروام ىلا لاحلا ف فحزلا ليع نالعالا اذه

 ةيكجلبلا ضرألا قارتخا ًاضيأ ةيبرحلا ايناملأ ةطخ همسرت امن ناكو

 ةيدحتم اهنيصحت ثيح نم ةعانم اهريغ نم لقأ تناك ىتلاو ًاييسن ةطسبنلا
 نأ كلذ .. . كيجللا دابح نامض نم هب تدبعت امو ىلودلا نوناقلا كلذب

 ساسم نودو برغلا وحن ًاسأر برضلاب ةيسنرفلا شويجلا ىلا لوصولا
 ضر الا ارظن اربش *أ قرغتسي اهدايح ضورفملا اكيجلبو جريمسكول ىضارأب

 نوصح اهيلع تماق ىلا ةيوقلا عافدلا طوطخو ةقهاشلا تاعفترملاو ةيلبجلا
 1مل. ةنس ذنم اهتشنت اسنرف تلعج

 نيننوناقلا نييئاصخالا دحأ ةحصن و ةيقوقحلا هتييرت نامل تدارأ دقو

 تناكو ١٠9 ةنسل ىاهال ةقافتا تايضتقم مزتلي نأ ةجراخلا ةرازوب

 نالعإ ةروص ىفامإ قباس راذنا نود ةيئادعلا لامعالا أدت ال نأ للع صنت

 رطضا ايلف . هطورش نم برحلا نالعإ نوكي ىناهن غالب وأ ببسم برح
 ىلا ىئاهن غالب لاسرإ ىلع صنت تناك ىتلا ةيبرحلا ايناملأ ةطخ لوبق ىلا

 قباس نالعاب غالبلا اذه غيوست ىف بغر ابيضارأ ىف رورملا بلطب اكيجلب

 هيفبلاطت ىنامن غالبل ايسورلا نعذت مل اذإ ايسورلاو ايناملأ نيب برحلا ةلاحل
 نالعإىف ستبرت ةصاخو نياهنكلاف ضراع دقو . لاحلا ىف اهشويج حيرستب
 نفلا ىف ةطلغ نالعالا اذه لثم اريتعاو ةيفيكلا هذبم ايسورلا ىلع برحلا

 ىأرلا ف فلخت ,قرخلا ةيداب ةليقث اهنأ نع الضف اهل ىعاد ال ىيتامولييدلا
 .نراكو . ىدتعملا ةمصوب ملاعلا مامأ انامل مصتو نوميم ريغ ًاعقو ماعلا
 . اقع ناكهنأ لع ثداوحلا ىرجم لد دقو : ىأرلا اذه نم ًاضيأ سيلات روب

 دايح قرخ نأ نادقتعي امبنأ ةظحالا كلت ىف حولي ناك وجاي و ناهتيب نكل
 ىرثؤي نأ نكمي ايسورلا عم برح ىف ايسر اينامأ حبصت نأ لبق اكيجلب

 برخلا ا ا ىذلا ريثأتلا نم أوس أ ىملاعلا ماعلا ىأرلا



 عدت ماوس

 ىلا ثعبيو ًايئاهن ًاغالب ايسورلا ىلا لسرب نأ لاحلا ىف نامت ررق اذبو

 رخآ ىاهن غالبب اهتفيلخ
 ابلكسأب اهلوطساو اشيل ايسورلا ةثيعت را سيلاتروب غلبأ اذكهو

 ةئبعتلا ليس ىف ءارجا ىأ ذختت مل ايناملأ انييو ةمئاق لازت ال تاضوافملا اه

 نأ دب الو ٠ « برحلاب ددبملا رطخلا» ةلاح نالعا ىلا ايناملأ رطضأ دق
 رجلاو اسعلا دض ىنرح ءارجا لك ايسورلا فقتت ل اذا كلذ ةئبعتلا ولتت

 .ًاحضاو ًاحرصت ىنعملا اذه انيلا ناعتو ةعاس ةرشع ىتثا لالخ ىف اندضو
 « مفيلبت ةعاسب ًايفارغلت انتطاحأو كلذ فونوزاس غالبا كوجرتف

 كفف ليلقي ةرشع ةيداحلا ةعاسلا بقع ةلاسرلا هذد سيلاتروب ىقلت

 امك فونوزاس هباجأ دقو . ليللا فصتنم ىف فونوزاس ىلا اهبيلسو اهزومر

 . ةئبعتلا تاءارجا فقو لاخلا نم نأب رصيقلا لعف

 لوأ رهظ لبق ىهتنت ال ىتاهنلا ايسورلا باوجل ةددحما ةلبملا تناك الو
 نم ديفتسي نأ دارأ ذإ . ىرخأ ةهج ىف ىعسم سيلاتروب لذب دقف سطسغأ
 هيلا ثعيف رصيقلا ةصاخ ريزو سكير ديرف تنوكلاب ةيصخشلا هتقادص

 برحلا ةثراك حوقو نود لوحيل رصيقلاعم هذوفن مدختسينأ هدشاني باتكب
 نأ عطتسي ملىاثلا الوقين نكل رصيقلا تنوكلا لباقف . ناوآلا تاوف لبق

 سيل ةيسورلا ةئبعتلا نأ روطاربمالل دك أ امك هل دكؤي نأ ىوس لعفي
 . كلذك برحلا ةيناملأآلا ةئبعتلل ىنعم نوكي ال نأ لمأي هنأو برحلا اهانعم

 طيح نأ نوش نورابلا فلك سيراب ىلا لسرملا اهلا غالبلا ىفو

 ةناملآلاةئبعتلا نإ لوقي نأو غروبسرطب ناس ىلا ةهجوملابلاطملاب املع اسنرف

 ةيسنرفلا ةموكبحلا لأسي نأ هيلا بلط مم . برحلا اهانعم نوكي نأ دب ال

 درلا نوكي نأ بحيو ؟ ةيناملأ ةيسور برح ىف دايحلا مزتلت نأ ىه ةيوانأ»

 ةمزاع اهنأ رظتنلا ريغ لع اسنرف تنلعأ اذاف « . ةءاس ةرشع ىنامث لالخ ىف

 ةنيهر انوكيل نادرفو لوت ىتعلق ميلست ريفسلا اهيلا بلط دايحلا ىلع ءاقبلا ىلع



 مم الاخ سس

 : ايسورلا عم برحلا ءاهنإ دعب اهلا ادرت نأ ىلع دايحلا ىلع اهناقبل

 ذفنيل ىمرد ى ىلا ءاسم ةعباسلا ةعاسلا ف نوش نورابلا بهذ املف

 نأ نيارب ىف اسنرف ريفس نم اهب لصتا دق ة.سنرفلا ةموكحلا تناك هتاملعت

 ةيسورلا ةئبعتلا بقع «١ برحلاب ددهملا رطخلا ةلاح ١ تنلعأ دق ايناملأ

 ىدل ناك اذبو . ابفقوم نع اسنرف رسفتسي نأ كشو ىلع نوش نأو ةماعلا

 درلا بنجت ةفيك ىف هيراكتاوب عم رواشتي نآل تقولا نم عستم ىتايفيف
 ناكمالا ىف نوكي نأ لمآ ىنعد : : هطاسب هباجأ نوش هلأس املف . رشاملا
 دنع دري نأب دعو م“ « ريكفتلل تقولاب ىل حماو ةفرطتملا تارارقلا بنحت

 لوأ تبسلا موي رهظ دعب هدحاولا ةعاسلا ىف ىأ ةعاسلا ةرشع ىناقلا ءاهتا

 طش

 هلاؤس ديعيل ةعاسلا ةرشع ىتاعلا ءاهتتا لبق ىلاتلا مويلا ف نوش ءاج الف
 لمعتس اسنرف نإ » : هلوقب ىتايفيف هباجأ دابحلا مزتلتس اسنرف تناك اذا امع

 نوش لقي ل دايحلا ىلع فوقولاب دعيال كلذب ناكذإو « . اهحاصمو قفتي ام
 .نادرفو لوت لقب ةبلاطملاب ةصاخلا ةيرسلا هتاملعت نع ًاّئيش لاحلا ةعيبطب
 كف ىف برحلا ءانثأ اوحجن نأ دعب الإ هذه ناملآلا ةينب نويسنرفلا ملعي لو
 ... 1914 هيلوي ىف تلدوت ىلا ةناملآلا تائقربلا زومر

 سطسغأ لوأ ىف ايناملأو اسنرف ىف ةئيعتلا
 ىلا تاءارجالاو ةيسورلا ةئنعتلا نع لوآلا هغيلبت نوش مدق نأ دعب

 اذه نوش مدق نأ دعب لوقن كلذ ءارج نم اهذاختا ىلا ايناملأ ترطضا
 كلذ نلعت ىتلا ةرخأتملا جوليلاب ةيقرب ةيسنرفلا ةموكحلا تقلت ليلقب غيلبتلا

 اكش اذه كرتي ملف هيلوي م١ ءاسمنم ةعساتلا فصتتم ىف الوصو ناكو ًايئاهن
 ثوبماك لوح ةطسا وب .ةناخلأ نداصم قه ءاج ىدلا ةيشورلا ةئعتلا ان نأ ىف
 نأش نه ناكو . ًاحص أبن ناك ةيفارغلتلا تاكرششلا ىدحإ هتعاذأ كنوشو



 لال

 ةلاح ايناملأ نالعا ابن نم هايإ نوبماك ةيسنرفلا ةرازولا غلبأ ام عم أبنلا اذه
 ةعقاو برحلا نأ ىف اهرماخ كش لك لبع ىضق نأ « برحلاب ددهملا رطخلا ٠

 تررق اذلو هلك أب قرشلا شيجلا ةئعت رفوج لارتجلا بلطف . ةلاحم ال

 دايح نع ىتايفيف لأسيل نوش ىنأي نأ لبق ءاسه ةسماخلا ةعاسلا ىف ةرازولا
 ءىث عم لبق نم اهب رمآلا ردص دق ناك ىلا « ةيطغتلا ٠ نأب ىمأت نأ اسنرف

 بحي « تارتم وليكلا ةرشع باحسناب ه قلعتي امف هيلوي ٠" ىف ديدحتلا نم
 . ابلك أب ذفنت نأ نآلا

 ىف غروبسرطب ناس سيراب ىف ىسورلا ىركسعلا قحلملا غلبأ كلذ دعب
 اع تارت

 ةئيه د نأ ناس ا م ا مزعب

 دض اندوهج ةقاكهجون نأ ىف لمألا نم ةماعلا ةيسنرفلا برحلا ناكرأ
 1 لمهم كك اسقلا لماعن نأ اناملأ

 معزلا هيروج ناج لايتغأ وهو الا نرحلا ثداحلا كلذ عقو ءاسملا

 ىدؤت نأ ىشخ ناكو هيراكناوب ةسايس ضدان املاط ىذلا كنحملا ىارتشالا

 نأب ىرس ديك أت همور نم ءاج ءاسملا سفن ىفو . برحلا ىلإ ًاموي هدالبب

 ببسب ةيثالثلا ةفلاحنا تاطابترا نم لح ىف اهسفن ربتعت ةيلاطيالا ةموكحلا
 ًايضام لازبال ناك ىارغ دراودا ريسلا نكن . اسفلا هتكلس ىذلا كلسملا

 نوبماك لوب بركب هفقومب ناكف , طروتلا ديربال نم فقوم ًافقاو . هتطخ ىف
 . بركلا دُشَأ سيراب ىف ةسنرفلا ةرازولاو ندنل ىف

 نلعأ سطسغأ لوأ تبسلا ىلاتلا مويلا حابص نم ةركبم ةعاس ىفو

 اسنرف رمأت ل ام ةدايقلا ةعبتب ضوني نأ نآلا دعب هعسي ال هنا رفوج لارتجلا

 راتسشحت ةماعلا ةئبعتلا ىف ةيضام ايناملأ نأ هوتي ناك هنأ كلذ . ةماعلا ةئبعتلاب

 ةييرحلا ريزو ىلإ ةرازولا تضوف ذئدنعو . برحلاب ددهملا رطخلا » ةلاح



 ل مل

 ًانكؤم مولي ناك دقو . رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا لبق ةماعلا ةئبعتلاب رمأي نا

 جوليلاب نم ةدراو ةبقرب ىلا رظنلابو هيلع ىنافيف درو نوش غيلبت ىلا رظنلاب
 نكت ملنا ًايرق .ىعتس ايناملأ نأ ايئاهن اغالب ايسورلا ىلإ تلسرأ اينالأ نأب

 .. فوج ممون اك ةئبعتلا ف تذخأ دق
 سطسغأ لوأ مويحابص نم ةدحاولا ةعاسلا فصتتم ىف نيلرب تفلت دقو

 ةيسورلا ةئبعتلا فقو نأب باجأ فونوزاس نأب اهيف ءىني ىتلا سيلاتروب ةبقرب

 دعب تدر وحا يلا ردي كلا هوما :ةليل )هن اكرر هيف ناش لتتم

 لمعت اسنرف نا » وهو ىتاهلا ىنايفيق در ىوتحت ىلا نوش ةيقريو .رهظلا
 نكلءاسم ٠١ ةقيقدلاو ةسداسا| ةعاسلا ىف الا نيلرب لصت مل ءاهحلاصمل اقافو

 ايناملأ تناك مك «ًاييرقت دكؤملا نم تلعج كلذ لبق ا ثعب ىلا هتايقرب
 امهلتحيل نادرفو لوت ديك أتلاب ملست نلو دايحلا مزنلت نل اسنرف نا , عقوتت
 سطسغأ لوأ ءاسم نم ةسماخلا ةعاسلا ىف ةئبعتلاب ايناملأ ترمأ اذلو ناملآلا

 نم ةلود رخآ تناك ايناملأق اسنرف فام رمآلا رودص نم ةعاس دعب ىأ

 . ىتابنلا ىركسعلا ءارجالا اذه تذختا ىمظعلا لودلا

 ةعاطتسا مدع ىف هيأر لع فونوزاس رصي نأ مقوتي نامت ناكاسو

 سيلاتروب ىلا ثعب دقف ىثاهنلا غالبلل نعد ال نأو ةئبعتلا فقو ايسورلا
 ىلا لالا ىفهب بهذو ءاسم ةسداسلا ةءاسلا ىف ريفسلا هاقلتو برحلا نالعاب

 اذب. همايقل هيلع ةيداب رثأتلا تارامإو تارم ثالث هلأس دقو فونوزاس

 عيطتسي هلأ ةسوزلا ةيجيزاكلل ريزو لأني تارماكالل تب .ملآلا بجا ولا

 هبيجيف قباسلا مويلا ىف هب هيلا مدقت ىذلا هبلط نع ًاحلاص ًاباوج هبيحي نأ

 ةقبطم ةقرو هبيج نم سيلاتروبج رخأ ذئدنع .قنلاب تارم ثالث فونوزاس
 « ةركذملا هذه كبلسأ نأ فلكم ىتأف اذكه لاحلاو امأ . ىديس ه لوقي وهو

 ةذفانلا ىلا اطفن هفطاوع طبض ريفسلا عطتسي ملو . برحلا نالعا هلوانو

 هذه لثم ىف غروبس رطب ناس رداغأ ىنأ ًادبأ دقتعأ نكأ مل ١ لوقي ًايكاب



 لس للا

 ةرافسلا ىف غلبي نأ وجري وهو فرصناو فونوزاس قناع م « لاوحألا

 نع ةظحللا كلت ىف زجاع هنال هرفسب ةصاخلا ريبادتلاو هتازاوحمب قلعتي ام

 . ام ءىش ىف مالكلا

 ةسداسلا ةعاسلا ىف الإ عقب ملف اسنرف ىلع برحلا ايناملأ نالعا امأ
 اسنرف ىلا بسني نالعالا اذه ناكو . سطسغأ + ءاسم نم ١١ هقبقدلاو

 .« جوفلا دنع دودحلا تزاتجا ةيسنرفلا دونجلا نأ, : ةيئادع لامعأ ةدع

 ًايمر سمأ لتق ةيكجلبلا ضرألا ربع راط نوكي نأ دبال ًايسنرف ًاراط نأ »

 ىر سمأو . . . لزيف ىف ةيديدحلا ككسلا بيرخت لواحي وهو صاصرلاب
 نم ةبرقم لبع ةيديدحلا ككسلا ىلع ليانقلا نييسنرفلا نيرايطلا ضعب

 فلك مث نم ..« برحلا ىلع اسنرف انتمغرأ اذبو . جريمرونو هورسلراك
 هرفس تازاوج بلطي نأو هركذ فلسام ةيسنرفلا ةموكحلا غلي نأ نوش

 . ةيناملآلا ةرافسلاب ىكيرمآلا ريفسلا ىلا دهعيو
 مل ةبذاك تامولعم ىلع ةمتاق ةموعزملا ةيئادعلا لامعالا هذه تناك دقو

 . اهنم تيثتلاب اهتلجم ىف ةيناملآلا ةموكحلا نعت

 اكيجلبو ارتاجبن |

 اسنرفل ءىشب دهعتي نأ نع ًاعنتمم لازيال ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو ناك

 هايإ هريكذتو هيلوي ©. ىف ىارغل نوبماك لوب ةدشانم نم مغرلا ىلع

 هيراكتاوب ويسملا لسوتنم مغرلاىلعو ١4١؟ةنسؤتلدوبت ىتلا تاركذملاب

 ١" موي رهظ دعب صاخ لوسر هيلا ابلمح ةلاسرب مروج كلملا ىلا ايصخش

 : سيراب ىف ىناطيربلا ريفسلا ىلا هب ثعب امف ىارغ لاق دفق . هيلوي

 ناملربلا طبرت نأ انعسي ال اننإ نوبماك و يسملل لوقأ تيضم دقل
 مو رعشن مل ةنهارلا ةظحللا ىلاو . هيلع انتسايس ضرعنس انك نأو افلس
 ةلخاد دالبلا هذمل تاطايترا وأ تادهاعم ةيأ نأب ماعلا ىأرلا 0



 ةموكحلا لمحتو ةلاحلا هذه ىرخأ تاروطت ريغت دقو عوضوم لا ىف
 ىلع ةظفاحلا نوكت دقو . للا را ام تت نأ اينأ كالا

 . . انفقوم ريرقت ىف امساح لوقأ الو امهم الماع اكيجلب دايح
 ناو نبط دج يدرب لأ سس ع نوب يملا انرعأ كر

 ىنإ تلقف . ايناملأ اهلع تدتعا اذإ اسنرف دعاسنس انك اذا امع لاّوسلا

 رضاخحلا تقولا ىف ثداوحلا ىدم نأوهو ىناوج مزتلأ نأ الإ ىنعسيال

 ةماتلا ةثبعتلاب ترمأ ايسورلا نأوه ءابنالا رخآو . ءىشب طيترن انلعحب ال

 ةئشتلا نأ رهظيو ةمزأ لجعيس ىل ودس امف اذهو . اهشيجو اطوطسال

 2 .ايسورلا اهتنيس ةناللألا

 ةمسقتم لات تقاك ةراؤولا نأ ملعي ىارغ دراودا ريسلا ناك دقل

 لكرذاحي نأب انعم ناك اذاو ةيروأ برح ىف ايئاطيرب كارتشا ةلأسم ىلع

 ةرازولا ليمت نأ ىلا اسنرف عم هطروي نأ هنأش نم ام بنجت ىف ةرذاحلا

 هلسرت ىقاهن غالبك ديدج ثداحو ةمساح ةروصب اسنرف بناج ىلا ناملربلاو

 ٠ لامحالا اذهو . كيجابلا دايح مارتحا ايناملأ ضفرت نأ وأ اسنرف ىلل ايناملأ

 رونك ه ناكف داحلا ىلع ايناطيرب فوقو ناهتي بلط ند هل ادب دق ريخآلا
 . ةلاخلا ىف ديدج رهظم ىلع لد « فاشك

 ررق نامني «ء بلط ه هيقلتل ىلاتلا مويلا وهو هيلوي م١ ةعملا موي ىفف
 نأب ةيناملآلاو ةيسنرفلا نيتموكحلا ةللاطم ةيكجللاا ةلأسملا واحب نأ ىارغ

 غلبأ كلذك . ىرخأ ةلود هكبتت ال تماد ام اكيجلب دايح مارتحا ادكؤت

 اكيجلب نأ ضرتقأ ىلا ه : هلوق كلذ لع دازو . ىعسملا ذه لسكو رب ةموكح

 ىرخالا لودلا نم رظتنتو بغرت اهنأو اهتعاطتسا ردقب اهدايح ىلع ظفاحتس
 ٠ « . هنوصتو هعارت نأ

 ريفسلا غلبأف وجاي امأو : باحيألاب اديك أت لاحلا ف تطعأف اسنرف امأف

 . روطاربمآألاو ناهتب رواشي نأ لبق درلا هعسي ال هنأ نيلرب ىف يزيلجنالا

 هنوطعي در ىأ نآل قالطالا ىلع درلا مهناكما ىف كنشلا ىلا ليمأ ناكو »



 سم نام

 نه ءزج ةعاذا وهو هيف بغري الرثأ هل نوكي نأ برحلا ةلاح ىف نكمي

 « . ام دح ىلا ةيبرحلا مهتطخ

 دز عمسي نأ لبقو هسفن ةعمجلا موي ىف ناك ىارغ دراودا ريسلا نأ لع

 عم قفتاو هسفن ىف ممس دق « بيرملا درلا كلذ  اكيجلبب قلعتي امف ايناملأ

 ةيداملا هرتلجتا حلاصمو اسنرف وحن فرشلا بجاو نأ لع وركو نصلوكت
 ريفسلاربخأ دق حابصلا ىف ناكف . ايسورلاو اسنرف ةحلصمل لخدتلا اهيلع متحت ْ

 اسغلاو ايناملأ نأ رهظب الوقعم احارتقا مدقت نأ ايناملأ نكمأ اذا هنأ ىناملآلا

 لوقلا دح ىلا بهذيو هديؤي هنأف ىروآلا مالسلا ىلع ةظفاحملل نايعست
 عمك د. نفاوحلاب تاهل نرك. لل اسوزلاو اسنرف هلبقت مل اذا هنأب

 دقو « هيلا رجنيسف عازنلا ىف اسنرف تلخد اذا هنأب «ىكسفونشيل رذنأ « كلذ

 حيرصتلا اذه نأ هل مضوي نأب ىنعهنكل ةيرس ةفصب ناييلا اذهب نوبماكر خأ

 ٍناملربلا طبري نأ عيطتسيال هنأو « .ىثب اسذرف عم طابترالا ةبترم ىف سيل ه

 راصنأ نم وه ىذلا ه ىارغ نأ طقف سيراب غلبي نأ نوبماكلو . ًامدقم

 . ىلاتلا مويلا حابص ىف ةرازولا عم عوضوملا ثحيبس « الجاع لخدتلا

 تاغالبب ٍلعي ناكو ىارغل هتدشانمو هءاجر نوبماكددج سطسغأل وأ ىفو

 ايناطيرببجاونأةوقب نابأف ةئبعتلاب رمآلا رادصإىلعاسن رف مزعب وةيئاهنلا انام
 ضييآلا رحبلا ىلا ىسنرفلا لوطسآلا باحسنا ببسب اسنرف ةدعاسمب ىضقي

 ةدعاسملا نم ايناطي رب همدقت نأ نكميام الإ عافد الب ءىطاشلا اكرات طسوتملا

 اسنرف نودعاسبال زيلجتالا ناكاذاف ٠ نوبماكلاق . ًاضيأ ايناطيرب ةحلص

 نوكي فوسف ايسورلاو اسنرفل وأ ينام الرصنلا ناكءاوسو « « .قافولا عاض

 ةمم سيل هنأب باجأ ىارغ نأ دي « . ًادج ًابعتم ةيابنلا ىف ديلجنالا ركرم
 نوكيف اهتدارا دض برح ىف لوخدلا ىلع اسنرف تعغرأ اذا هنأو «طانترا

 ىتح تافلاحملا نع دعتيت نأ تدصق هرتلحجناو . ايسورلا عم اهفلاحتل كلذ

 ةتثاك اسنرف دعاسن نل اننأ اذه ىتعم سيلو .  ةقيرطلا هذبب طروتت ال
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 نأ نود هارت ىذلا رارقلا ذختت اسنرف نأ هانعم نكلو فورظلا تناكام

 اطناق نوبماك باجأف . اهب دعولا نآلا انعاطتسا ىف سيل ةدعاسم ىلع دمتعت

 نأب ةباجالا لوخم نأ بلطو هتموكح ىلا درلا اذه لقني نأ عيطتسي ال هنإ

 سأي نم ففخيل ذئدنع ىارغ لاقف .دعب ارارق ذختت مل ةيناطيربلا ةرازولا
 .ىطاوشلا ىلع هئادتعاو شناملا رحب ىف ىنالأ لوطسأ روهظ نإ نوبماك

 هنإو هرتلجتا ىف ماعلا ىأرلا ريغي نأ نكمي اكيجلب دابح قرخ وأ ةيسنرفلا

 ءانثالا كلت ىفو . ىلاتلا مويلا حابص ىف ةرازولا ىلع لئاسملا هذه ضرعيس

 . رارق ذختي مل هنأ هتموكح غلب نأ نوبماكل

 ةليط ةدقعنم ةرازولا تثبل دقف ؛ هرتلجنال« ميمصتلا دحأ» سطسغأ ؟ ناكو

 ىئاطيربلا ماعلا ىأرلاب قونولا مدع نملازتال حابصلا ىف تناكف ًابيرقتراهنلا
 تقو ىلا تلظ دقو . رارق ذاختا اهعسي ال ثيح اهسفن ىلع ماسقنالا نمو

 زكره فاعضإ ىلا ىضفي امم ةرازولا نم ةريبك ةيلقأ ةلاقتسا نمرطخلاو ءادغلا

 ددرتلا ىلع ةيبلغألا لمح . ًاديدش ًافاعضإ ةبيصعلا ةنوآلا هذه ىف ةموكحلا

 دقو جروبمسكو ل تلخد دق ةيناملآلا دونجلا نأ نم ةرازولاب لصتا ام مغرب

 جروبمسكو ل دايح نم ريثكبمثأ اكيجلب دايحنأ رهظلا دعب نوبماكل ىارغ لاق
 ؛ ةرازولا فقومف مساح رييغتل ايس هتاذف ةريخآلا دايح قرخ نكيرل اذلو

 بزح ميعز ولرانوب رتسملا نمر هظلا دنع لصو ًاياتكن أ ىه ةمساحلا ةعقاولاف
 . لي اك باتكلا ناكو ناملربلا ىف هراصنأ ديبأت ةرازولل نمض نيظفاحلا

 نأ نودسنال دروللا ىعمو نعش م ٍثيوكسأ رتسملا ىزيزع »

 اننكمأ نيذلا ءالمزلا عيمج ىأرو انيأر نم هنأ كغالبا انبجاو نم
 نأ 00000 ءانقالا رطأ نه نوكل هنأمهترواشم

 ددرت الب مدقن نحو . نهارلا فرظلا ىف ايسورلاو اسنرف ديبأت ىف ددرت

 اذهل تاءارجالا نم ًايرورض هارت نأ نكمي ام لكىف ةموكحلا انديأت

 .... « ضرغلا

 ١14 سطسغأ ١ ىف ًاريرحت



 ل طاب ظ

 ىلع ةرازولا هعم تهءصو ىارغ ممص ديبأتلاب دعولا اذه ىقلت رثأ لعف

 . ىلامشلا اسن رف ءىطاشب اصاخقباسلامويلا ىف هبلطىذلا ديكأتلا نوبمأك ءاطعا

 اذا م هنا رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ىف ىذرفلا ريفسلا ىارغ غلبأ اذكهو

 تايلمعب موقيل لامثلا رحب قرتخا وأ شناملا رحب ىلا ىناملآلا لوطسألا مدق

 ام لك مدقيس ىاطيربلا لوطسالا ناق اهنفس وأ اسنرف ءىطاوش دض ةيئادع

 نم دب ال هنإ هلوق دبك اتلا اذه ىلا ىارغ فاضأ دقو « . ةياخلا نم هعسي

 دقو . أسنرف ىلا ادونج هرتلجتا لسرت نأ هانعم سيل هناو هيلع ناملربلا قيدصت

 لمعب ىناملآلا لوطسألا مايق ىلع فقوتي ايناملأ ةيراحمب دعو درج اذه ناك

 ىلا ىضفأ اذاو برحلا ةباثمب حولي ناك كلذ عم هنكل . هعوق و ضرتفي

 ًاضيأ حور دقلو . ةرازولا نم زريب نوج رتسملاو ىلروم دروللا ةلاقتسا

 لبق دكأتلا اذه . ءاطعإ ناكو . هولمأ ام لك نكي مل ناو اريك قايسن رفلا نع

 ىلا هربخ لصي مل ىذلا غالبلا وهو  اكيجلب ىلا ىئاهنلا اهغالب ايناملأ مدقت نأ

 . سطسغأ م حا امص ىف الا ندنل

 ىف ضوفملا ايناملأ ريزو مدق سطسغأ ٠ ءاسم نم ةعباسلا ةعاسلاف هنأف

 ابعضو ىتلا ايناملأ بلاط ءاكيجلب ةيجراخ ريزو نوينفاد ويسملا ىلا لسك ودب

 موتحمم فالغ لخاد هيلوي 04 ىف نيلرب نم تلسرأو هيلوي 51 ىف دكتلوم

 قلعت اهب ًاقوثوم تامولعم ايناملأ ىدل نأ ه ابف ءاجدقو . موتخم فالغ ىط ىف

 طخ ءزوملا دادتما ىلع ةحاسملا ةيسنرفلا ىوقلا ضعب فحز نم ىأتري ام

 |ناملأ ىلع فحزلا ىلع اسنرف مزع ىف كش ميلخادي ال مف . لوما هج

 ةمواقم اكيجلب عيطتست ال نأ ىشخ ناك املو , . ةيكجلللا ضارالا :م

 عقوت ايناملأ ىلع متحن تاذلا ىلع ةظفاحلا نأف ٠ ةدعاسم نود نييسنرفلا فحز

 ةيكيجلب ضرأ ىلا لوخدلا ىلا رطضتس اهنال فسأتل اناملأ نإو « ءادتعالا

 تخت اذاف . اكيجلب دض ةيئادع لامعأب مايقلا ىف ةركف ىأ اهودعت نأ نود
 ةيناملالا ةموكحلا نأف « فطعلاببرشملا دابحلا فقوم انناملأ وحن , ةكلمملا



 | - م

 . واجت نأو اهلالقتساو اكيجلب ةدايس قوقح حلصلا قع دنع نمضت نأب دعت

 حلصت نأو اهشويج اهلطتت ىتلا تايجاحلا لك دقنلاب ىرتشتو اهيضارأ نع

 دونجلا اكيجاب تضراع اذا هنكل . ررضلا نم اهدونج هثدحي نأ نكمي ام

 فسآلا عم ايناملأ رطضتسف ه قافنالاو ةيديدحلا ككسلا تفلتأ وأ ناملآلا

 ىتثا لالخ ىف ىتاهلا درلا بلط دقو . ءامل ةودع ةكلمملا راشتعا ىلا

 . ةعاس ةرشع

 تيعدو لاحلا ىف راذنالا اذه تربلا كلالا نوينيفاد وسملا غلبأ دقو

 دقو . ليللا فصتتم دعب ام ىلا ًادقعنم اهسلجم لظو داقعنالا ىلا ةرازولا

 . .. ةيناملألا بلاطملا ضفر باطتت اهملاصمو اكبجلب فرش نأ لع تعمجأ

 نوناقلا قرخ » رربت نأ نكمي ةناملأ , هيكجتارتس ةحلصم ه نم ام هنال

 تحضل اهيلع ةضورعملا تاحرتقملا تلبقول هيكجلملاةموك+لانأو ٠ « ىلودلا

 « ابروأ وحن اهبجاو هسفن تقولا ىف تناخلو ةماللا فرشب كلذ ليبس ىف

 ءاهقوقحرىلع ءادتعا لك اهاوقلكب درت نأ ىلع ميمصتلا لك ةممصم» كلذل ىهف

 ضوفملا ايناملأر يزوىلا ةريغصلا ةكلمملا هتطعا ىذلا ”ىلرجلا باوجلاوه اذه

 . سطسغأ + حابص نم ةعباسلا ةعاسلا ىف

 غالي لاحلا ف لودلا نوينيفاد ويسملا طاحأ سطسغا + موي حابص ىفو

 ىلع امتدعاسم اكيجلب دايحل ةنماضلا لودلا ىلا بنطي مل هنكل .هضفرو ايناملأ

 - ضوفملا ارتلجنا ريزو ىور امك - ًاعنتقم ىأرلا ءىداب نكي مل هنأف . رثالا
 ءادتعا عوقو ةلاح ىف بغري ناكو ايناملأ ةيحان نم ًايقيقح ًارطخ كلانه نأب

 لعفي مل كلذ ىلعو . مهسفنا نع عافدلا ىلع نورداق نييكجلبلا نا رهظي نا

 «ىيتامواسدلا لخدتلا » جروج كلملا دشان نا ىوس سطسغا مىفتردلاكلملا

 . كيجلبلا دايح ةنايصل

 هضفرو اكيجلبل ىناملآلا ىثابنلا غالبلا أبن ىارغ دراوداريسلاب لصتا دقو

 هتبطخ ناملربلا ىف ىقلي نأ لبقو سطسغأ م نينثالا موي رهظ ىلاوج تابلا



 م

 لك ةوقلاب مواقت نأ نم ايناطيرب هتمزتعا ام اببف نلعي نأ ًاررقه ناك ىتلا

 حرط نم أبنلا اذه هنكسف ؛ ىلامشلا اسنرف ءىطاش ىلع ايناملأ بناجج نم ءادتعا '
 ..هل خنمسي ام تقولا نم هيدل نكي ملو ةلاهف ةروضب اكيجلب داح ةلأسم

 سطسغأ + موي رهظ دعب مومعلا سلجي ىف هلاق ام نكل . ةيمسر ةبطخ عضوب
 تدفف ولف ٠ لاق . . . ةنزحم ةروطخ هعوضوم ةروطخ ىو هتطاسب ىف غبلب

 اسنرف تمزه ولو املالقتسا اكرامنادو ةدنلوه تدقفل احلالقتسا اكنجاب

 ىذلا ايناملأ عسوت ٠ مامأ هرتلجنا تفقوا ىمظع ةلودك اهزكرم تعاضأو
 هرتلجنا عسي هنأ سم هب ىلدي نأ نكمي ام لوانت م « . . . هجول ًاهجو دحي ال

 .. لاقف اهحلاصم ةيام ةياهنلا ىف لخدتت مث اهتوق رخدتو ةديعب .ففقت نأ
 انيقبو , ًادتعب انفقو ول ىح « برحلا ةياهن ىف اننأ ةدحاو ةظحل .دقتعأ ال ىلا ٠

 مساح لكشب انتوق مادختسا نم اننكمب . ىدام زكرم , زكرم ىف نوكت « ًاديعب

 هلك أب ابروأ برغ عنم فو برحلا لالخ ىف ثدح دق نوكي ام ضقن ىف
 ةقثلا لك قثاو ىنإو ؛ةدحاو ةلود كح تحت عوقولا نم : .. انلباقي وهو
 . . مارتحا لك اندقفأ دق ذتيخ نوكيس ىلدآلا انزكرم نأب

 . هدي ويس ناملربلا نأ ىف كسشلل الاجم عدي مل فاتهم هتبطخ تلبوق دقو
 ىلا رسأ لوقن  ءاسملا ىف ةرازولا عامتجاو هتبطخ ءاقلا دعب ىارغ رسأو

 ىلا تاملعتلا لسرت نأ ىلاتلا مويلا حابص ىف تررق ةرازولا نأ نوبماك
 للا هج ىلا ىتاهلا اهراذنا بحسب ايناملأ ةبلاطم نيلرب ىف ىتاطيربلا ريفسلا

 . « برحلاف اوضفر اذأف , ىارغ لاق اكسجلب
 نأ نم ءاج امب سطسغأ  قفاوملا ىلاتلا مويلا ىف ةرازولا زكرم ىؤقو '
 راذنالاىارغ دراودا ريسلا] سرأف . العف ةيكيجلبلا ضرالا لع اودتعا ناملآلا

 هجوملا ىئاهنلا ايناملأ غالب ركذو نيلرب ىلا رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىف اهلا

 « شينميج دنع اهيلا ىدتعا دق ةيكبجلبلا ضرأألا ه نأب لئاقلاربخاو اكيجلب ىلا
 قلعت. امف .ىطعت نأ تضفر ايناملأ نأ ىلا زظنلابو فوزظلا هذه ءازا هداعأف



 ا

 .« انيلط ىلع ادر ىضاملا عوبسألا ىف اسنرف هتطعا ىئذلا ديكأتلا سفن اكييفي
 الإو ًايضرم ًادر ليللا فضتتم ىلاو ندنل ىف هيلع قلتي نأ ىضتقاو هئلط ام

 قيرمالا ريفسلا ىلا دهعو هرفس تازاوج .نشوج دراؤدا ريسلا بلط

 . ةناطرربلا ةرافسلاب

 ةيناملآلا ةئجراخل ةرازو ىلا ىتاهنلا غالبلاب نشوج دراودا ريسلابهذو ٠
 ديك ًانلاك ديك أت ءاطعا ةعاطتسالاب سيل هنأب وجاي هريخأف ءاسم ةعباسلا ىف

 ةرورضل ترطضا ايناملأ نأ مويلا سفن ىف هل حضوأ نأ قبس هنأو بولطملا

 :ةلاشلا أول هلبسأو قيرط عرسأ نم اسنرف غلبتل اكيجمب قرتخت نأ ةططخ

 ةلباقمل بهذي نأ بحب هنإ نشوج لاق ذئدنع . توم وأ ةايح ةلأسم ايناملآأل

 . نشوج لؤقي ام كيلاو . هل ةصرف رخآ هذه نوكت دقف راشتسملا

 ىتح هتداعس ىنآر نأ اف  ًادج ًاجيبتم راشتسملا تدجو دقل
 اهتطخ ىتلا ةوطخلا هذه نإ: لاق . ةقيقد 7٠١ قرغتسا اباطخ ىلا هجو

 املاط « دابح » ةبلك لجأ نمأ . ام ةجرد ىلا ةفيخم كلملا ةلالج ةموكح

 نأ ىمظعلا ايناطيرب ديرت قرو ةصاصق لجأ نمأ «برحلا نمز ىف تلمهأ
 . اهل ةقيدص نوكت نأ اهتبغر.ىشىفف بغرتإ ةبي رق ةمأ ىلع برحلا نلعت
 بعرملا لمعلا اذه لضفب ىدس ابلك تيهذ دق بابلا اذه ىف هيعاسم نأ
 [آك ترابنا دق هبصنم ىلوت ذم اهل هسفن سرك ىتلا ةسايسلاو . ريخآلا
 وه ديوب ىلا ةقيرطلا سفنب هنإ تلق ... قرولا رم تيبلا راهني
 أكيجلب ىضارأ ىف فحزلا ةلأسم نأ اب. ىنامهفي نأ وجاب نوفرحلاو

 انأبحأ ,«توم وأ ةايح ةلأسم ةيكبجيتارتس بابسأل ىه اهدابح قرخو
 اناطيرب فرشل ةسنلاب « توم وأ ةايح 2 ةلأسم اهنأ مهفي نأ ًاضبأ ْ

 عافدلا ىفاها راصق خرفت نأب هتعطق ىذلا ريطخلا اهدهعب فوت نأ ىمظعلا

 .ال]ومزتلي نا بحب ريطخلا قاثملا اذهف . هيلع ىدتعا اذإ اكيجلب داح نع

 ىف ىمظعلا ايناطيرب هعطقت دهعت ىأب ْن د نأ نكحمب ةقث نأ

 . قاثيملا اذه ظفحس نمت ىأب نكلو » راشتسملا لاقف ؟ لبقتسملا
 0 هتداعسل تحبلف «:؟ كلذ ىف ةيناطيربلا ةموكحلا تركقأ .



 دس امإلل] ع

 ثكنلل ًارربم نوكي ال نا 1 سارلا ب فرش نا ىلا تعطتسا
 هيلع انمدقا ام أن هيلع ذوحتسي ًاجيبتم .ناك هتداعس نكل . دوهعلاب
 ثيحم لقعلا توص ىلا ءاعضالا ىلا .نيللا ليلق ناك. ارهاظ اذاوحتسا

 فارصنالاب تممه ايلف . هترواحبف ىضملاب ًايمهلرانلا ديزا نانع تكسمأ
 انناملا ءادعا ىلا اهمامضنأب ىمظعلا ايئاطيرب اهتهجو ىتلا ةبرضلا نا ىل لاق

 اذه ناليف امرقت ةظحل رخآ ىلا اثيل هتموكحو هنا ًاءوس اهعقو.ديزب ٠

 . اسوّرلاو اسفلا نيب مالسلا ىلع ةظفاحلا ليبس ىف اندوهج ناديؤيو

 ' تدبش ىتلا' ةاسأملا نم ءزج اذه نا تلقو عقاولا وه اذه نأ كلف
 00 ا سقن ىف 00 نينمآلا

 0000 ا
 اهتسلا تعلدناف رانلا وفيجاريس ةزارش تلعشأ اذكهو . رح قولو

 : توملا وأ ةايحلا وه كارع ىف ىمظعلا لودلاو ايرصتجزو ءابروا قرحت



 م خ4

 نوكااحلا انك انلا ا ىروأ نيهيختارا تداول ودلك بلا

 الةبعرم ًابرح ننوكتل اهنأب مهعيمج اوأننت ًادج ةليلق ةعضب الخام اهؤارزوو
 ؛ مالآلاو حاورآلاىف ةراسخلا تناكنإو قيقحتلا ىلع ةيسايسلا اهجئانت فرعت
 دلوتشربو شتشاب نع قح اذهو . ةعزفم نوكت فوس ةيداصتقالا ٍبقاوعلاو

 نإو ىارغ دراودا ريسلاو ونايلاوج ناسو هيراكتاوبو فوبوزاسو ناهتبو

 دراودا ريسلا ىتح مهنم ًادحأ نكل . مهل ةبسنلاب هيف ةقيقحلا ةجرد تتوافت

 نأو ةماسجلا هذهب نوكتس ةيسايسلا حناتتلا نأ أبنتي نأب عيطتسي ناك ام ىارغ
 . بعرملا لكشلا اذبب نوكتس ىرخالا بقاوعلا

 لامحا ةيبروالا برحلا ىف ىرب ناك لودلا نم ريثكلا نأ بيرل

 ةدحولا قيقحت ايرصلف . اهقيقحت ىف بغرب ناكوتلا ةفلتخلا عفانملا ضعب قيقحت
 حبكو ىمظع ةلودك ةيعادتملا اهتاكم شاعنا اسمنللو ء برصلا ةفاكل ةيموقلا

 ةيخيراتلا اهتلاسر ةيدأت ايسورللو « هتاذ اهنايك دب تناك ىلا ةيموقلا تاعزنلا
 درو ةديدج ةيداصتقا عفانم ايناملآلو . قياضملاو ةناتسآلا ىلع ةرطيسلا ىف

 ةيثالثلا ةفلاحملا فعضب برطضا ذإ دعب هيلع ناك ام ىلا ىلودلا نزاوتلا

 نم صالخلاو نيروللاو سازلالا دادرتسا اسنرفلو ءىنالثلا قافولا قثوتو
 ةيركسعلاو ىناملآلا ىرحبلا رطخلا ىلع ءاضقلا هرتلجنالو , ىناملآلا رطخلا

 مومحلا ةرارح ىف هيلا ىعسي ناك اهريغ ريثكو مفانملا هذه لك . ةيسوربلا

 برحلا اهف تبشن ىتلا ةظحللا ىف بناج لك نم هلجأ نم سئاسدلا سدتو
 انفلسأ نيذلا ةساسلا نم ًادحأ نأ ىلع ًاعنقم اليلد ضبني ال اذه نكل لمفلاب



 . نكمي الو .. عفادملا هذه قيقحتل :برحلا ثادحا ىلإ ادع ىر.دق مركذ

 ىف :لاجرلا ءالؤه هلض امب برحلا لبق الاجر تدح ىتلا كنعاوبلا لع كمل
 مقاولا فو“: امئردف اوعس برح مهتمهد ام درجمب تأشن ةرللب ةذيدج ةلاع

 برحلا ليجأت ناكل جاعلا عارنلا امهنب أس شن نيتلا نيتلوعلاب قلعتيايف هلا
 دف .اهلا اتمر ىلا ةئابللا عفانملا قيقحت لبسي.نأ ًاقيلخ اهنجتار وأ ةببروإللا

 ةيموقلا. ةبي رصلا ةدحولا قيقحتل رثك أ ًاصرف كلانه نأ ملعي نئتشاب ناك
 ايسورلا تاحيلست متلو ناقلبلا بورح ى.رم: هتنجام ايرصل تبني امدنع
 ًاصرف هيدل نأ ملعي ناك ًاضيأ دلوتشربو « 14107 ةنس ىف .ةيرجبلاو ةنيرحلا
 عفدي نأ عاطتسا ولاسفلا ةيوقتو ىربكلا اييرص رطخ ىلع ءاضقللرثك أ
 | :ةمانلا يروا بزملا دو انسونلا لغرتا

 نم ةفلتخمي رهاظمب تلبوق برحلا ايف تنلعأ ىتلا ةظحللا نأ قح كلذك .
 ابيرص ىف ةيوق ةساجلا هذه تناكف لودلا لكىف بوعشلا بناج نم ةساملا
 الأ تداكف هرتلجينا ىف امأ ؛ اسنرف ىف فخأ تناكو ايناملأو ايسورلاو اسفلاو.
 وأ برحلا تدارأب وعشلا نأ ىنعيال اذهنكل . ةسامح ر هاظم كانه نوكت
 قلخت وأ أشنتت نأةيرغ ةيسفن ةرهاظل اهناو . اهثادحإ ىف مساح ريثأت اه ناك

 برحلا لبق اهنامأ لئالد نم نكت مل ىنطولا لاعفنالا نم ةروس ريهاججلا نيب.
 ةساخلا رهاظم ابف تناك ىتلا دالبلا ىفو .اهيف.ةلود كبتشت ام درجمب كلذو
 . لقأ ةموكحلا لع بعشلا ذوفن ناك اهدشأ ىلع

 ءامعولا نآل ؟ اذاسلف . ةبروأ برح تبشن دقف ىمأ نم نكي امهمو

 تائيعت ىلإ تضفأ ابنيعي ءايشأ اولعف دلب لكىف نييركسعلاو نييبسايسلا
 نؤد لوحت نأ نكمب ناك اهنيعب ءايشأ ءادأ ىف اورصق وأ ءبرح تانالعاو
 ةيبروألا نادلبلا لك تناك ىنعملا اذهب . برها .تانالعاو .تائيعتلا هذه

 محلا نع لدعت نأ بجو اذبو : تاوضاوأ ةيلوئسملا هذه تمظع ةلوئسم. .

 برحلا نعنولوئمملا مدح هاهءافلحجو انناملأن أب ياسرف ةدهاعم هتردصأ يذلا



 حم دح

 لهجلازو ؛ىمعلا ريثأت تحت بولغملا رم بلاخلا هعزتتا اكنح ناكدقف

 اذه ناك. كاردآلا ةلقو.مهفلا ءوس ىلع ةمئاقلا برحلا ةياعدو ءاضخيلاو

 نيخرؤملا ةوفص كودأ دقو . ًاماود ةيفاش نكت ملةصقان ةلدأ.ىلع منقي مكحلا

 نآلا.دعب هيمدق لع فق ام نيل محلا اذه نا ماع هجو ىلع:نادلبلا فاك ىف

 نولازيال مهنكل. ةعزوم برحلا ةعبت نأ ىلع اوقفتاو ءهنع. عافدلا نكمي وأ.

 ترانا ا 1

 . . نييركسعلا ةداقلاو نييسايسلا ءامعرلا نم درف- لك ىلع ابنم

 نم برا ل سا سل ا ب 1
 وجولا دحأ ىلع هلعفام اذهو . ةقيقد ةيباسح ةيلمع ىلا نوأجلبف ًاياحيا ًاديذخت

 هجوأ لبع كلذ لعف مهريغو . ىاسرف ةدهاع٠ نم معز ةداسملا وعضاو

 اسملا لاثلا ليس“ ىلع اوضتخاف ًايبسن ًاعيزوت ةلوئسملا اوعّزوف ئرخأ

 هذه بتاك نأ دبي . هرتلجناف ايناملأف انرفف ايسوزلا اهلت مث رفوألا بيصنلاب

 ةدقعملا ةلأسملا هذه دبيقت اهنم ضرغلا نوكي نأ هتادوهجي لثم ذمعي زوطسلا

 ليلظت ةلأسم نوكت نأ ىلإ ىتدأ ءىش لك دعب تناك ذإ ؛ ةقيقد ةغيصب ًآدج

 ةغلابملاو . مساح لكشب ضيبألا:نم دوسألا هبف نيبتي ءىش ىلا اهنم قيقد

 . هنوناق هعضو دع ةرم نويلبان لاق اك ةقدلا قاني ىمأ ءايشألا طسبت.ىف

 ىلع هيلع قفتم ىأر ىلا لوصولا ناكمأللا ف ىرأ انضرف اذإ هنأ ىلإ اذه

 ةرشابملا بابسالا نع لجر وا دلب آل ةيبسنلا ةيلوثسملاب قلعتي امف ماع هجو

 هذه سفن نا لاوجألا نم لامي متحلا نم سيلف ١414 هيلوي ةمزالا

 متل ىلا هزيل رب تاو حلب يل نر ياا ررمللا

 ش . ةرطخ ةلاج ثادحإ ىلع لمعت

 ايي ةرابلا علا مأ رثك اه ىف سمع نأ عمي كلذ عن ْ

 هتلعق ام لحفت "نأ ىلإ ًازئاج ًاعيبط ًاعفاد سحب" ايرص تناك . ةلود لكب

 ىرصلابعشلا لمش ملت نا.رهو رشع عسانلا نرقلا يف ةريثك نادل



 سس اللا سس

 تحت اوناك نيذلا كئلوأ تررح دقو . ةيموق ةموكَح فارشإ تحن سذنملا
 . غروبسباه كح تحن مث نم ررحت نأ ةيلاتلا ةوطخلا تناكف كلارتآلا مج
 هذه راظتتا ىلع عجشت تناكو اهتدعاسمل ايسورلا ىلإ علطنت تناك دقو

 اب ءارجا شقشاب ويسملا ذختي مل لايتغالا ثداح عقو ايلف . ةدعاسملا

 ىلإ مهيدقتو ةرماؤملا ىف نيكرتشملا نييبرصلا ىلع دارغلب ىف لالدتسالل

 رظنتا دقو . ءافتخالا ىلع شنقوناجبس وهو ممدحأ نيعأ دقل لب . ةكاحما

 الف ةلدأ نم ةيوسفلا تاطلسلا هب ىنأت نأ نكمي ام ىريل شتشاب ويسلا
 ةيبرصلا تاطلسلا ةنواعمب نييوسفلا نيفظوملا ضع موقي نأ اسقلا تبلط

 اهلع تدر مهتك احم ال ةرماؤملا ىف نيعلاضلا نييرصلا فاشتكا ىلع
 ةموكحلا هذه تناكو . دج ةملاسم ةجبلب ناك نإو ضفرلاب ةببرضلا ةموكحلا

 شيجلا ةئبعتب ءاهدر ىطعت نأ. لبق ىتح , ترمأف اهدر لبقي إل نأ عقوتت

 . اهيلع غرتس اهنأ دقتعت تناك اهنكل برحلا ديرت ًايرص نكت مل . ىرصلا
 شتشاب وسملا نأ ١414 هيلوب ىف ابلبحجت اسقلا تناكىتلا ةعقاولا قئاقحلا نمو

 ةلاعف تاءارجإ ذختي مل هنأو عيياسأ ةثالثب اهذيفنت لبق ةرماؤملاب معين ناك

 ابغلي وأ اسفلا رذحب لو ؛ةنسوبلا ىلإ ةيرصلا دودحلا زايتجا نم ةلتقلا عنمل

 قئاقحلا هذهو . ةموئشملا ةرجلا عوقو نؤد لوح نأ نكمي ناك ام ًائيش
 ةيلوئسم نم ابناج ناوكت اهاكل اسملا كلسم لاوحالا نم لاحب رربي ال ام
 ش ْ . ًأدج اريطخ ابناجو ؛ ابيرص

 .برحلل رشابلا ببسلا نع ةيلوئسم ىرخأ ةلود ةبأ نم رثك أاسفلاو
 ءادتعا نم ال ؛ سفنلا نع لوقت اك اعافد تلعف ام تلعف دقف كلذ عمو .

 ايفالسوجويو ىربكلا ابيرص ةحلصمل جيببت ةلمح نم امبإو رشابه ىركسع

 نم رظتني نأ نكمي الو .اهناك ددهت اهنا اهتداق دقتعيو ابمسج رخنت تناك
 ناك دقو.. اهناريج ىديأ ىلع ابميسقت بقرتت نيديلا ةفوتكم فقت نأ ةلود

 ثيرو لابتغاو ؛ اينامورو اي رص عم ةيئانثلا ةعلمبلل سدت ايسورلا نأ دقتعي



 اسما تدعالاو امزاص ًاباقع.بلطتي ناكدارغلب ف ت ربد ةرماؤمب شرعلا

 فحملا لوق. لع سوسلا ابمسج ىف رخني ىلا ىهو ابتبيه لقتف ةزجاع

 قجس ىلع © اذه نود دلوتشرب لوحب ىكلو . ابطوقسب لجعيو ةسورلا

 عقوتو اهعم لمأ ةغيص ىقاينإا غالبلا غوصي نأ دمعتف ءبرح ىفاييرص

 لك ىلع قيرطلا عطقيل ابرص ىلع برحلا نالعاب لجو «غالبلا اذه ضفر

 مئافتلا بوجوب هتفيلح تالسوت ىلع دري نأ ىتح ىنأ دقل لب . طسوتلل ىعسم

 زاجنا ىلع ةنيهر اهب ظافتحالاو ايركسع دارغلب لالتحا ةدعاقىع ايسورلا عم

كو . ىتاهلا غالبلا ىلع اهدر ىف تدعو ام اسرص
 ادمتعم صان دلوتشرب نا

 ءايناملأف يسب ددبمنأ عيطتسي هنأ ًادقتعم اهدحو أيرص عم برحلا رصح ىلع

 . برحلا ىلإ ابوروأ ةيقب رحب نأ لفحال ايرص ةبراحمب هكاسمتسا ىف ناكو

 أيرص صاقتتا ىلع هميمصتو دلوتشرب رارصإ نأ ًادج هيف كوكشملا نم

 هيف كوكشملا نم لوقن  ناقللا ىف نأش تاذ اهرابتعاب اهلع ءاضقلاو

 ةيلحم برحلا لعج ىلإ قفو ناك ول ىتح لثمآلا قيرطلا ناك اذه نأ ًادج

 ىف تقاطأ ايسورلا نأ انضرف ول هناف . آتقؤم ةيئانثلا ةكلمملا ةبوقت ىف حجنو

لا :ةبج ولا نم اهدادعتسا مدعل دلوتشر. عيراشم ديفنت ١916 ةئنس
 ةبركسع

 نيتسلا لالخ ىف ىعسن تناكاهنأ ديكأتلا لكدكؤملا نف ديب أتلاىلإ اهتجاحل وأ

 نم لانن: نأ ةقيلخ تناك ىتلا ةيناثلا ةلذملا هذه لسغ ىلإ ةيااتلا ثالثلا وأ

 مل ثالث وأ نيتتس ىفو . و. - ١و. ةنس ةلذم تلان ام رثكأ ابتبص

 ىركسعلا حالصالاب صاخلا ريبكلا اهجمانرب آيئاهت لدكي ام دنع اهييعيل نكي .

 . ةيناث ابتحلصمل ناقلبلا ىف نزاوتلاليوحتل اهب عرذتت ةجح ديكأتلاب دجت نأ

ه تحجي تناك ول امف دلوتشرب ةساسسل ىرخأ ةجنتو
 قافولا دادزب نأ ى

 نوكت ىلا ايرص ناف ًاريخأو . هيلا ايلاطيإ مامضنا لامتحا عم اكسامت ىتالثلا

 رطخلاو قاقلل ًاردصم تناك ام ظعا حبصت اهيضارأ ضعب ابنم عطتقا دق

 امىوقأو دشأ ةنولوبلا ةيموقلاك ةيرصلا ةيموقلا ىسمتو ءابروا مالس ىلع



 مس مبا سف

 نارظنتيل نكي لف اهتبيهو اسفلا ةوقئاما . مسقتلا نم الان دق.ن وكي امي تناك“

 ىلع تناكداوتشرب ةطفع . نيرطخلا نيذه ةبجاوم نم .ابنكم ةدايز اديزت
 ناك دقو .ايرصو اسملا ةموصخل ةداهن ةيوست ال تقؤم نيسحن درج كلذ

 قام ءارجإ هتايح ىف ذختي ملف اذه نوكردي هريغ نوريثكو دنانيدرف ستنارف
 ناك ىذلا ديحولا لجرلا نأ اسفلا ريصم ىف نرحل او . ةءوئشملا ليسلا هذه
 وه ملس ساسأ ىلع اسفلا ةئشنت ىلع ةرددقلاو ةطلسلا هيدإ نوكت نأ نكمي

 ىلإ كلذب تضفأو ىنظعلا برحلا تببس ىتلا ةميرجلل ةئيرب ةيح بهذ ىذلا
 . .ًاياهن اقيمت اسفلا قيزمت

 ةديك أ ًادوهج تلذب دقىه لب اهدرتملو ةيروآلا برحلا ايناملأ ربدت. لو
 . اهتلاهجو اسفلا عم ابفلاحت ةيحض تبهذ دقو . اهعفدل ةرخأتم تناكنإو

 ايلاطي] تحبصأ نأ دعب اهيل دمتعت ىلا ةديحولا اهتفيلح اسما تناكو
 كاذ ذإ اهنآل اهنأشو ابك رت نأ اهعسي نكي ملف طقف مسالاب نيتفيلح اينامورو
 ىلع نابوقي حلستلاو ةيقالسلا ةعماجلا ثيح ايسورلا نيب ةلزع ىف حبصت
 هيساكلد طوقسو نيروللاو سازلالا ثيح اسنرفوءاماعف اماع ماودلا
 فنرأب مزلم هنأ نامي سحأ مث نمو.. ناهذآلا نم هلك حربي ىل ريداغأو

 اييرص ةشقانم ىف لمعلا ةيرح هل قلطأف ديبأت نم هلأس ام ىلإ دلوتشرب بيحب
 اسفلا نيب ًاروصحم عازنلا ىقبي نأ ًآضيأ عقوتيو لمأي ناكو . باسحلا

 امب ةيلسلا اهتاين صولخ ىف بيرتست قافولا لود ايناملأ تلعج مث .ابيرصو
 ءرشن نأ دعب هابإ اهريزبتو هل اهدبيأت و ابنلا غالبلاب ملعلا قباس نم هتف.
 انناملأ ناف كلذ عمو . رمتؤملاب قلعتملا ىارغ دراودا ريسلا حارتقا ابضفربو

 نم ريثك همعزو قافولا لود هتروصت ىذلا ذوفنلا اذه اسفلا ىلع اهل نكي مل
 ىتلا ةرماقملا ةسايس ىلع مدقي نأ بعصي ناك دلوتشرب نا حي . باتكلا

 اهضرفت ىلا تابجاولاب موقتس ايناملأ نأ نم ًادكأتم نكي مل ول اهيلع مدقأ
 , ةميظعلا اهتيل وئسم اسما ايناملأ رطاشت نأ بحب ىدملا اذهىلإو . ةفلاحلا اهيلع
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 دق هرتاجنا نأو ءايسورلا لخدتت نأ رظتنلا نم نأ نامتيب ققحت امل هنأ ديب

 ايناملأ اهيف ربظت ةيروأ برح بوشن نم ًارطخ تمن نأو دابحلا مثلت ال
 ءناوالا تاوف دعب نكلو اسقلا قو ىف دهتجا اهيلع نيتضرحن ا رهظمب اسعلاو
 الو حاحلالا اذهب دلوتشرب أبعي الف طسوتلا تاحارتقاب انيف ىلع حلب ناكف
 اذه ىف ةصلخم ايناملأ نأب نمؤت نكنت مل قافولا لود نأ نع الضف ؛ طغضللنولب

 0 . ةجنت نع رفسي لو رمثي مل وهو ةصاخ طغضلا
 ايسورلاو اسنرف نيب اهعوقوو ىفارخجلا ايناملأ زكرم نأش نم ناك دقو

 الوأ ىننرفلا شيجلا قحس ةطخ لعج نأ ًاددع امبشويج نود اهشيج نوكو
 ىف اذه ناكدقو . ًايرورض ًارمأ اسورلا دض كلذ دعب لوحتلا م < ةعرسلو

 نوي ركسعلا ناك اي اكيجلب قارتخاب :طقف ًانكمب ةيركسملا اهططخ ىعضاوىأر
 .. ةيروأ برح بوش ةلاح ىف اناملأ هلعفت نأ ماع هجو ىلع نوخقوتي
 رخآو ةساسلا نم ملسلا ىف ءاجرلا عطق نم رخآ ناكنإمتب نأ عقاولا ىفو
 ةراقلا شوبجل ةماعلا ةئبعنلا ترج دقو . هدالب ف شيجلا ةئبعت لع قفأو نم

 ةماعلاةثبعتلاو . اناملاف ء اسنرفف ءاسفلاف . اسورلاف ءاببرص :ىتآلاٍبيترتلا ىلع
 نأو براخت نأ كشو ىلع دالبلا نأ اهانعم ناك ىمظع ةلود اهب تماق ىتم

 هارب ناك ام اذه . ففقت نلف تكرحت ىتمو , كرحتت تذخأ ةيركسعلا ةادآلا

 ىارغ دراودا ريسلا ناك ناو ماع هجو ىلع دلب لك ىف نويركسعلا لاجرلا
 انه نمو . ىأرلا .اذه ىلع اونوكي ملامير نيبندملا نيفظوملا ضعبو رصيقلاو
 تيلع ال . ... سيرابو غروب رطب ناس ىلا نييئابنلا اهغالب ايناملأ تلسرأ
 دقو ٠ . برحلاتنلعأو تأبع آيضرم اباوج قلتت مل الف « . ةماعلا ةيسورلا ةئبعتلاب

 ىف اهب ىمأو هيلوي ,4 ىف اهيلع قفوو ىتلا ةعرستملا ةيسورلا ةثبعتلا كلت تناك
 ل ل

 .هنم صانم ال ًارمأ ةيروآلا برحلا تلعج ىنلا ىه

 اهعيجشت ىرصلا ىو عازغلا نع ةيلوئسملانم بناحي ايسورلا ضبنتو ٠
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 ةياهلا ف ققحت. ةيرصلا ةيموقلا ةدحولا نأباهايإ اهتينمتو دارخلبل لصاوتملا
 لمالا ىلا ةيرصلا ةرازولاب ادحام اذهو : اسْملا باسح: لع ايسورلاةدعاسمب

 ريغف لمآلا اذه نكي ملو . اسما عم برح عوقو ةلاح ىف ايسورلا ةنوعمفف

 ةمزأ ءانثأ ايسورلا تناك خيراتلا اذه لبقو . ١914 هيلو ىف تبث أك هعضؤوم

  ايسورلا ىأ  اهنأل اييرص ةكرح ميبكت ناقلبلا بورح لالخو هتسوبلا
 تدعتسا دق «ةينابايلا ةيسورلا برحلا ريثأت نم ىوقلا ةكوهنملا ىهو , نكت مل

 دق تناك 14:4 ةنس ىف اهنكلا . نيتينوتويتلانيتلودلا- عم قوروأ عارضل دعب:
 اهلاجر نرأ ةجرد ىلا دعب مث دق نكي مل هنأ عم  ابحلست ىف تمدقت

 رشف دقو . ايناطيربو اسنرف مهتدعاس اذا حاجنلاب نيقئاو اوناك نييزكسعلا
 فحصلا ىدحإ ىف الاقم ١41 ةنس عببز ىف ةيرحلا ريزو فونيلموخوس

 اسنرف نوكنت نأ بجيف ةدعتسم ايسورلانأ ههيف ءاج همساب هعقوي مل ةيسورلا
 ةياهلا ىف ايرص دعاستس ايسورلا نأب ةعنتقم اسفلا تناكو . « كللذك ةدعتدنم“

 ايسورلانأ لعت تناك. قودنارغلا لتقمبقع ةمه ىبرصلا رطخلا مباعي ملاذإ

 دق رصيقلا تاحيلستن وكت نأ ىف كشت تناك ابنكل. ةنس نع ةنس ةوق دادزت

 اهنأ ىرت تناك دفق اذلو . لخدتلا ىلع ايسورلا اهدنع أرجت ىتلا ةطقنلا تغلب

 رطخل ًاضرعت لقأ حبصت ايرص فاعضال قودنارغلا :لتقمب تعرذت اذا

 . . لبقتسملا ىلا لمعلا تلجأ ول امم ةيروآلا برحلاو ايسورلا لخدت
 ةيديهملاةب ركسعلا تاءارجالا نم هذختت تناكاماضيأ ةلوئسم ايسورلاو

 هذه نأف ةيكتامولبيد:تاضوافمب هيف موقت تناك ىذلا تقولا ىف ًارس
 ىتلا ةماعلا ةسورلا ةئبعتلا تناك ناو اسفلاو ايناملأ تحيزأ تادادعتسالا

 لي ام لوأ ىه ةيوست ىلا لوصولا ىلع اسفلا :لمح لواخت ايناملأ امني تزج

 . برحلا نالعإو ةئبعتلا ىلع ايناملأ تلمح ذإ ةيماتخلا ةثراكلاب

 ىمظعلا لودلا ةبقب راودأ نم ءالج لقأف اسنرف هب تماق ىذلا :رودلا امأ

 دروأ هيراكناوب ويسملا نأ دكوملا نمو . دعب اهلكاهقئاثو رشنت ملاهنآل ارظن
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 ىوطنت ةنقثف ةجح . اسنرف ةءارب ه ىلع ليلدتلل كم نعي ءوجلا ىف:

 هترايز ءانثأ هنأ ءالجلا لك ىلجلا نم نأف . ةعنقم تسيل. اهنكل ةراهملا لع

 نه اسما عنف ىف ةفيلحك اهدضعتس اسنرف .نأ رصيقلا ةموكسحل دكأ ايسورلل
 عجشت.ةروص ىف تاديكأتلا هذه جوليلاب ددج دقو.. اه وأ اييرص لالذإ“

 ةيركسعلا تاءارجالا ذاختا نع ايسورلا دص لواحت ملف تابثلا ىلع ايسورلا

 خلبي ملو . برحلا ثدحتو لثملاب اهتلباقم ىلا ايناملأ عفدتس اهنأ لعي ناكىتلا
 ةيركسعلا تاءارجالا نم غروبسرطب ناس ىف ذختي ناك ام لاحلا ىف هتموكح

 اسنرفىلا هتدوعبقع هيراكناوب سيئرلا لذب دقو . ةمات ةطاحا اهب اهطحي لو

 تادادعتسالانأش نم ضيفختلا وه هلغش ناكام مهأ نكل مالسلا ل يس فاد وهج

 ىف ايناطيرب ديبأت نم قئوتسيم ايناملأ تادادعتسا ديكوتو ةيسورلاو ةيسنرفلا

 . هنم رفم الأ كاذ ذإ ريتعي ناككارع

 ةظفاحملل ةريثك تاحا رتفا نم همدق امف ًاصلخم ىارغ نع هزاذدا نسنلا ناكو

 . اناملأ فقومهملا عجري هلكال اهلشف ضعب ناكو اهلك تلشفدقو . مالسلا ىلع

 ايش لمفاةيأ ول يرطاذوق نأ حجارلا ىف دراودا ريسلا عسو ىف ناك دقو

 رذنأف اسورلاو اسنرف حاحلال خضر اهسادب. .ىف ةمزالاو هنأ ول : نينثا نم

 بناج ىلا هرتلجتا زاحنتسف ةيبروأ برح تعقو اذا هنأب ًاديدش ًاراذنإ ايناملأ

 ريكبتلا ىلا نامتب اذه ىدؤي نأ حجارلا نم ناكل . ةيسورلا ةيسنرفلا ةفلاحما

 نالعإ نود لاح امبر اذه ناكلو .ًاريثأت رثك أ اطغض اسفلا ىلع طغضلاب

 غروبسر طب ناسو انيف نيب ةرشابملا تاثداحلاب ئدأو ايرص ىلع برحلا اسفل

 رذنأو ايناملأ ضح ىلا ىنصأ ىارغ دراوداريسلا نأ ول وأ . ةقفوم ةجينن ىلا
 دايحلا هرتلجتا تمزتلا ًابرح الخد اذإ امهنأب ةمزالا ةيادب ىف ايسورلاو اسنرف

 .رثؤت نأ ًاضيأ ًاحجرم ناكلو ةئبعتلا ىف ايسورلا ددرتت نأ حجرملا نم ناكل
 ريسلا نكل . هيف ةيضام تناك امع اهدصي ًاريثأت غروبسرطب ناس ىف اسنرف

 اسنرف ففض ىلا زاحنتس هرتلحنا نإ لوقب نأ عيطتسي نكي مللىارغ دراودا
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 نكي ملو نييواستم نيقيرف ىلا ًابرقت ةمسقنم تناك هترازو نآل انسوزلاو
 دض برح ىف هرزاؤي..هرتلجتا ىف ماعلا ىأرلا نأ نم-ةمزالا ةيادب ىف اقثاو
 ىتح ةتابتاديكأت مهيطعي نأ نييسنرفلا تالسوت مغرب ىنأ كلذل . . . اينامأ

 ةراولا نأ هل رهظف اكيجلب قارتخا ىلع حجارلا اهميمصت ايناملأ بناج نم ادب

 نمو . ايناملأ دض برح ىف هنورهاظي فوس ىتاطيربلا ماعلا ىأرلاو ناملربلاو
 ىلع طغضي نأب ايناملأ تالسوت ىلا ىنصي نأ هركي ناك دقف ىرخأ-ةهج

 ىزياجتالا قافولا ضرعي نأ ىف بغري نكي مل هنآل غروبسرطب ناسو سيراب
 ًايدأ ًابجاو هيلع نأ سحب ناك هنأب كلذ . ىنالثلا قافولا لزازبو رطتخلا ىسورلا
 ةضاملا تاونسلا ىف تراد ىلا ةيرحبلا ةببرحلا تاثداحملا نم ًائشان اسنرف وحن

 كلسم ىلع اسفلا رزاؤت ايناملأ نأ ىف هبتشي ناك هنآلو . اسنرفو هرتلجنا نيب

 نامي نوفرحلا ىدبأ نم.اوعزتلا نييسوربلا نييركسعلا نأو هرربي ام سيل
 . نيلرب ىف نوئشلا ةرادإ ةيندملا تاطلسلاو جيفلوه

 . كلت وأ ةيحانلا هذه ىف ءاوس ةمزآلا ىف ركذي ريثأت امل نكي مل ايلاطياو

 تناك دقو . اهنم ايناملأ هتبلط ام رربي نأ هنأش نم ًائيش لعفت مل اكيجلبو
 كيجلبلل ايناملأ ةحابتسا نأ عمو . ةيناملاآلا ةيركسعلا ةرورضلل ةئيربلا ةيحضلا

 نأ دعب برحلا ةعبتب قلعتي امف ماع قار نوكت ىف لئاهت رات فاز كاك
 الإ مهللا برحلا بابسأ نم ايس نكت مل ةحابتسالا هذه نأف ,لاتقلا أدب
 . ابيف هرتلجتا لاخدإ ئارغ دراودا ريسلا لع تلبس دق اهنوك

 دج هج +

 ءروطت ةيسوربلا ةيسنرفلا برحلا تلت ىتلا ةنسلا نيعبرألا لالخ ىف
 امهتوادع تدتشا نييداعتم نيقيرف ابروا رطش تافلاحملل ماظن ءانيأر اك

 ةموقلا تاموصخلاو عماطملاب تشفافتو ىداصتقالا سفانتلاو ملسنلا دايدزأب

 هذه لك نوكت نا ًادج هيف كوكشملا نم هنكل . فحصلا ضيرحنو
 هلايتغا نأف لتقي مل دنانيدرف ستنارف نا ول برحلا ىلا ةيدؤم ةرطخلا تاعزنلا



 هس #4 ع

 .ةعبرسلا ٍثدأوحلا ةلسلس قلطاو ةوادعلا لماوع نيب دش ىذلا لماعلا ناك

 ردا اذنه نع: ةلوئسملاو . ةيملاعلا برحلاب تمتخ ىتلا ةدقعملا

 ١ . ةبرصلا ةنطولا ةكرجلا

 ةيرحلا ع تولوا م علو يلم نم ىلسف ةهاس كدب نأ هيب |

 مل نمو ٠ ةلذآلا نم نآلإ روسيم وه املو ةيخضراتلا ةبجولا نه دساف كح

 .نالا محلا اذه ل أب دعت ايلمعن وكي نأ هيف كوكشملا نم هنأ ىلع هلي دعت بجو

 .نادلب ضعب ىف عئاشلا ىعشلا روعشلا ىلا رظنلاب كلذو اينوناق ايمسر اليدعت

 ارز هادو لسا اني رولا نتا ا راجلا « قافولا ٠

 .: ماعلا
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